
 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

ANÚNCIO 

Decreto-Lei nº 280/2007 de 07 de agosto – Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, 

Artº 43º e nº 1 do Artº 35º 

1 – Para instalação de uma Casa Função do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Estado 

pretende arrendar instalações com as seguintes condições de área e acesso: 

a) Localização – Ponta Delgada, Açores, preferencialmente com fácil acesso às vias de 

comunicação rodoviária principais; 

b) Acessibilidade – Fácil acesso à via pública e caso não seja de piso térreo ter ascensor; 

c) Ter uma área útil de 90m2,, tipologia T2 mobilado e com cozinha totalmente equipada; 

d) Constitui fator preferencial ter estacionamento próprio; 

 

2 As candidaturas deverão ser constituídas por: 

 

a) Proposta com a identificação do proprietário, endereço postal e outras formas de contacto; 

b) Valor da renda mensal; 

c) Identificação completa do prédio proposto; 

d) Planta de localização e projeto de arquitetura à escala (bases a 1:100), com indicação 

explícita de áreas a arrendar e exterior; 

 

3 – As propostas deverão ser endereçadas para: 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

Avenida Casal de Cabanas, 

Urbanização Cabanas Golfe, nº 1 Torre 2 

2734-506 Barcarena 

 

4 – A entrega das propostas deverá ser efetuada até às 24H00 do 10º dia útil contado a partir 

da data de publicação do anúncio no Portal da DGTF – Direção Geral do Tesouro e 

Finanças, do seguinte modo: 

 

a) – A proposta, valor da renda mensal e identificação completa do prédio, e a listagem de 

documentos, plantas e outros que irá remeter por outra via, como disposto no nº 2, a) b) 

c), por e-mail, para o endereço DCGA.NL@sef.pt ; 

b) As Plantas e Projeto como disposto no nº 2. d) e e) e entregues em mão ou por correio, 

com entrada na morada referida em 3, até às 17H00 do 13º dia contado a partir da data de 

publicação do anúncio no Portal da DGTF – Direção Geral do Tesouro e Finanças; 

c) Poderá entregar a totalidade da documentação da candidatura, em mão ou por correio, 

desde que toda ela dê entrada na morada referida em 3 até às 17H00 do 10º dia útil contado 

a partir da data de publicação do anúncio no Portal da DGTF – Direção Geral do Tesouro 

e Finanças. 

 

 

 


