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ESCRITURAS 2020

Título Notário Designação Valor

24-09-2020 12680/20

24-09-2020

AFETAÇÕES E DESAFETAÇÕES 2020

Área Freguesia Parcela a Afetar/Desafetar DPM Data Reunião de Câmara Data Assembleia Municipal

343,60 SVFerreira 09-09-2020 30-09-2020 4814/16

Fajã de Baixo 09-09-2020 30-09-2020

16,98 Fajã de Baixo 09-09-2020 30-09-2020

Data da 
Escritura

Vendedor/Doador e 
Comprador/Donatário

Nº Processo 
Interno

Escritura de Cessões 
Gratuitas – Lvº 746-A, 
Fls 91

Cartório 
Notarial do 
Dr. Jorge 
Carvalho 

Parcela de terreno com a área de 134,44m2, a desanexar do prédio rús8co, cons8tuído por 
68.120m2 de terra e pastagem, lenhas e estéril, sito no Pico das Murtas, na freguesia de 
Rosto do Cão (São Roque), do concelho de Ponta Delgada, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Ponta Delgada sob o n.º386/Rosto do Cão (São Roque), inscrito na matriz 
predial rús8ca sob o ar8go 88 da secção 002, des8nada a integrar o domínio público do 
Município, pertencente a  Ins8tuto de Segurança Social nos Açores, IPRA; 
E
Parcela de terreno com a área de 694,12m2, a desanexar do prédio rús8co, cons8tuído por 
18.620m2 de terra de pastagem, lenhas e matas de laranjeiras, sito no Pico das Murtas, na 
freguesia de Rosto do Cão (São Roque), do concelho de Ponta Delgada, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o n.º341/Rosto do Cão (São Roque), 
inscrito na matriz predial rús8ca sob o ar8go 89 da secção 002, des8nada a integrar o 
domínio público do Município, pertencente a  Ins8tuto de Segurança Social nos Açores, 
IPRA.

Atribuído às parcelas (doação e não pago) 4.142,80 
euros

Doador: Ins8tuto de Segurança Social nos 
Açores, IPRA.

Escritura de Cessão 
Gratuita – Lvº 746-A, Fls 
95

Cartório 
Notarial do 
Dr. Jorge 
Carvalho 

Parcela de terreno com a área de 18,64m2, a desanexar do prédio rús8co, cons8tuído por 
689m2 de terra, sito nas Três Cruzes, na freguesia de Capelas, do concelho de Ponta 
Delgada, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o 
n.º2679/Capelas, inscrito na matriz predial rús8ca sob o ar8go 91 da secção 012, des8nada 
a integrar o domínio público do Município, pertencente a Filipe José Medeiros Cabral e 
mulher  Maria da Conceição de Arruda Correia Cabral.

Atribuído à parcela (doação e não pago) 500,00 
euros

Doadores: Filipe José Medeiros Cabral e 
mulher  Maria da Conceição de Arruda 
Correia Cabral

Nº Processo 
Interno

Parcela de terreno, com a área de 343,60 m2, sito no Caminho do Rebentão, freguesia de 
São Vicente Ferreira, deste concelho, a desanexar do prédio rús8co com a área total de 
7.240,00 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o n.º 5926, 
fls 156 do Lvº B-122 e inscrito na matriz predial a parte rús8ca sob o ar8go 68 da secção 
003, da mesma freguesia, pertencente a Dinis Tavares Pacheco, a afetar ao domínio 
público municipal no âmbito da Obra de Correção, Alargamento e Pavimentação de Troço 
da Rua dos Barões da freguesia de São Vicente Ferreira 

13,33 m2
11,21 m2
89,88 m2

3 Parcelas de terreno, com a área total de 114,42 m2 abaixo descriminadas:
- área de 13,33 m2, sito na Rua da Nazaré, freguesia de Fajã de Baixo, deste concelho, a 
desanexar do prédio rús8co com a área total de 2.520,00 m2, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Ponta Delgada sob o n.º 1532/Fajã de Baixo e inscrito na matriz predial 
rús8ca sob o ar8go 8 da secção 004, da mesma freguesia;
- área de 11,21 m2, sito na Rua da Nazaré, freguesia de Fajã de Baixo, deste concelho, a 
desanexar do prédio rús8co com a área total de 1.440,00 m2, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Ponta Delgada sob o n.º 1534/Fajã de Baixo e inscrito na matriz predial 
rús8ca sob o ar8go 10 da secção 004, da mesma freguesia;
- área de 89,88 m2, sito na Rua da Nazaré, freguesia de Fajã de Baixo, deste concelho, a 
desanexar do prédio misto com a área total de 660,00 m2, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Ponta Delgada sob o n.º 1533/Fajã de Baixo e inscrito na matriz predial a 
parte rús8ca sob o ar8go 152 da secção 004 e da parte urbana sob o artº 309, da mesma 
freguesia;
Todas as parcelas pertencentes a Gualter dos Santos Cabral – Cabeça de Casal na Herança 
de, a afetar ao domínio público municipal no âmbito da Obra de Requalificação e 
Alargamento da Rua da Nazaré da freguesia de Fajã de Cima

NIPG 
26995/19

Parcela de terreno, com a área de 16,98 m2, sita na Rua da Nazaré-Travessa da Canada da 
Pena, freguesia de Fajã de Baixo, deste concelho, a desanexar do prédio urbano com a área 
total de 1.440,00 m2 de terreno, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponta 
Delgada sob o n.º 1924/Fajã de Baixo e inscrito na matriz predial urbana sob o ar8go 1006, 
da mesma freguesia, pertencente a José Olivério dos Santos e mulher Lídia Maria Cabral, a 
afetar ao domínio público municipal no âmbito da Obra de Requalificação e Alargamento 
da Rua da Nazaré da freguesia de Fajã de Cima

NIPG 
36133/19



CONTRATOS COMODATO, PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO E AFINS

DESIGNAÇÃO ÂMBITO CELEBRADO ENTRE:

N/A

PROTOCOLOS 2020

DESIGNAÇÃO ÂMBITO Montante Atribuído

Protocolo 03-07-19 Acordo de Projeto entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Universidade dos Açores

Protocolo 08/04/2020

Protocolo 21/08/2020 Compar8cipar a aquisição do órgão de tubos 

Instrumento 
Contratual

Data da 
Celebração

Nome do 
Beneficiário

Instrumento 
Contratual

Data da 
Celebração

Montante 
transferido

Universidade 
dos Açores

Colaboração entre a CMPD e a Uaç no âmbito do 
projeto Academia Gulbenkian do Conhecimento, 
orientado para a  qualificação especializada de 
professores, técnicos e estudantes.

10 000,00 € 5 000,00 €

Ahbvpd – 
Associação 

Humanitária dos 
Bombeiros 

Voluntários de 
Ponta Delgada

Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponta Delgada e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Ponta Delgada

Pagamento dos custos inerentes aos seguros de 
acidentes pessoais rela8vos aos bombeiros 
profissionais e voluntários, compar8cipação nos 
custos de execução e manutenção de a8vidades de 
interesse municipal pela AHBVPD e apoio a Qtulo 
extraordinário no seguimento da pandemia COVID 
2019.

130 000,00 € 9 285,71 €

Fábrica da Igreja 
Paroquial da 
Freguesia da 

Fajã de Baixo do 
Concelho de 

Ponta Delgada

Protocolo de Cooperação entre a Cãmara Municipal de Ponta Delgada e a Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia da Fajã de Baixo do Concelho de Ponta Delgada

8 000,00 € 8 000,00 €


