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ESCRITURAS 2021

Título Notário Designação Valor

30/12/2021 Valor pago: 155.000,00 euros 12137/16A

30/12/2021 13871/21

AFETAÇÕES E DESAFETAÇÕES 2021

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

42,70m2 13-12-2021 29-12-2021 34021/20

238,00 13-12-2021 29-12-2021 34022/20

40,00m2 13-12-2021 29-12-2021 34023/20

2.024m2 Capelas 13-12-2021 29-12-2021 3694/21

96,60m2 Arrifes 13-12-2021 29-12-2021 20461/21

Data da 
Escritura

Vendedor/Doador e 
Comprador/Donatário

Nº Processo 
Interno

Escritura de Compra e 
Venda  - Lvº 803-A, Fls 
103

Cartório 
Notarial do 
Dr. Jorge 
Carvalho

Aquisição de terreno com a área de 3.085m2, sito na Canada Padre Joaquim, freguesia de São José, concelho de Ponta 
Delgada, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o nº 3386/São José e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 80 da secção 002, da freguesia de São José. Pertencente a Instituto Margarida de Chaves.

 Instituto Margarida de 
Chaves

Escritura de Compra e 
Venda  - Lvº 803-A, Fls 
106

Cartório 
Notarial do 
Dr. Jorge 
Carvalho

Parcela de terreno com a área de 238m2, a desanexar do prédio rústico, constituído por 8.940m2 constituido por 5 estufas 
para ananases, um estufim e uma dependência, sito na Canada dos Cocos Populo, freguesia de Rosto do Cão (Livramento), 
concelho de Ponta Delgada, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o nº 147/Rosto do Cão 
(Livramento), inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 28 da secção 006, destinada a integrar o domínio público do 
Município, pertencente a Rui Eduardo Vieira da Câmara e Silva, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Luísa 
Martins Batista da Câmara e Silva; e, Maria Margarida Vieira da Câmara e Silva, solteira maior.

Atribuído à parcela (doação e não 
pago) 2.400,00 euros

Rui Eduardo Vieira da 
Câmara e Silva, casado sob o 

regime de comunhão de 
adquiridos com Luísa 

Martins Batista da Câmara e 
Silva; e, Maria Margarida 
Vieira da Câmara e Silva, 

solteira maior.

Data Assembleia 
Municipal

Nº Processo 
Interno

São Vicente 
de Ferreira

Retificação do assunto 61/21 – deliberação camarária de 24 de fevereiro de 2021 – cedência da área de 42,70m2 para 
afetação ao domínio público municipal, no âmbito da obra de correção e pavimentação da Canada das Bentas. Alteração do 
procedimento de doação para aquisição, por imputação de custos aos proprietários junto da Conservatória do Registo 
Predial de Ponta Delgada, e pelo motivo da obra já se encontrar realizada há mais de 12 anos, o Município suportará os 
custos inerentes. Pertencente a Maria Margarida Cabral do Rego casada sob o regime de comunhão de adquiridos com Luís 
Miguel Pacheco Mota.

São Vicente 
de Ferreira

Retificação do assunto 62/21 – deliberação camarária de 24 de fevereiro de 2021 – cedência da área de 94,80m2 para 
afetação ao domínio público municipal, no âmbito da obra de correção e pavimentação da Canada das Bentas. Alteração do 
procedimento de doação para aquisição, por imputação de custos aos proprietários junto da Conservatória do Registo 
Predial de Ponta Delgada, e pelo motivo da obra já se encontrar realizada há mais de 12 anos, o Município suportará os 
custos inerentes. Pertencente a João António Bettencourt da Rocha Hilário casado sob  regime de comunhão geral com 
Rosa Maria da Silva Gomes.

São Vicente 
de Ferreira

Retificação do assunto 63/21 – deliberação camarária de 24 de fevereiro de 2021 – cedência da área de 40,00m2 para 
afetação ao domínio público municipal, no âmbito da obra de correção e pavimentação da Canada das Bentas. Alteração do 
procedimento de doação para aquisição, por imputação de custos aos proprietários junto da Conservatória do Registo 
Predial de Ponta Delgada, e pelo motivo da obra já se encontrar realizada há mais de 12 anos, o Município suportará os 
custos inerentes. Pertencente a Gracionilde Silva Cabral casada sob o regime de comunhão de adquiridos com Hélder Filipe 
Carvalho Caetano.
Parcela de terreno, com a área de 2.024m2 para afetar ao domínio público municipal, sita na rua da Igreja nº 12, atual rua 
Nossa Senhora da Apresentação – E.R. nº12, freguesia de Capelas, deste concelho, a desanexar do prédio urbano com a 
área total de 6.390,55 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada sob o n.º 776/Capelas e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 2537, da mesma freguesia, pertencente à Região Autónoma dos Açores.
Parcela de terreno, com a área de 96,60m2 m2 para afetar ao domínio público municipal, sita na rua do Outeiro, freguesia 
de Arrifes, deste concelho, a desanexar do prédio rústico com a área total de 3.440m2, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Ponta Delgada sob o n.º 1426/Arrifes e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 38 da secção 015, da mesma 
freguesia, pertencente a Álvaro Almeida da Ponte Rodrigues casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Maria 
Margarida da Ponte Sousa Rodrigues.



CONTRATOS COMODATO, PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO E AFINS

DESIGNAÇÃO ÂMBITO CELEBRADO ENTRE:

n/aplicável

PROTOCOLOS 2021

ÂMBITO DESIGNAÇÃO Montante Atribuído

Protocolo 23/09/2021

Protocolo 14/09/2021

Protocolo 26/06/2020

Protocolo 13/10/2021 Protocolo entre o Município de Ponta Delgada e a Liga de Amigos da Covoada

Protocolo 22/12/2021

Protocolo 29/12/2021 Protocolo entre o Município de Ponta Delgada e a Casa do Povo das Capelas

Instrumento 
Contratual

Data da 
Celebração

Nome do 
Beneficiário

Instrumento 
Contratual

Data da 
Celebração

Montante 
transferido

Quadrivium – 
Associação 

Artística
Protocolo de cooperação e dinamização cultural entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Quadrivium – Associação 

Artística

Apresentação de nove atuações a 
coberto do presente protocolo e a 
realizar em parceria com a Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, nos 
termos de anexo ao Protocolo.

25 000,00 € 12 500,00 €

Part’ilha – 
Associação de 

cultura e 
Desenvolviment

o Local, AC

Protocolo de cooperação entre o Município de Ponta Delgada, o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas e a 
Part’ilha – Associação de Cultura e Desenvolvimento Local, AC

Fixação das concretas 
competências e obrigações 
cometidas aos respetivos 

outorgantes, no âmbito da 
execução do “9x9 – Artistas São 

Ilhas, Ilhas são Artísticas”, projeto 
piloto do Azores 2027 – 
Candidatura de Ponta 

Delgada/Açores a Capital Europeia 
da Cultura

57 350,00 € 17 205,00 €

Move - 
Associação de 

Empreendedoris
mo e 

Microcrédito

Protocolo de cooperação e dinamização social entre a Cãmara Municipal de Ponta Delgada e a Move – Associação de 
Microcrédito e Empreendedorismo

Comparticipar a intervenção social 
no Bairro Social de Santo António, 
Livramento, para a realização de 

atividades de formação e 
microconsultadoria de pequenos 

negócios locais

3 000,00 € 3 000,00 €

Liga de Amigos 
da Covoada

Comparticipar despesas da 3.ª fase 
da obra de reabilitação do edifício 

Sede da Liga de Amigos da Covoada
25 000,00 € 25 000,00 €

Coral de São 
José – 

Associação 
Musical

Protocolo de cooperação e dinamização cultural entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e o Coral de São José – 
Associação Musical

Fixação das concretas 
competências e obrigações 
cometidas aos respetivos 

outorgantes, no âmbito dao evento 
musical “Clássicos de Natal 2021”

10 920,00 € 10 920,00 €

Casa do Povo 
das Capelas

Comparticipar as despesas de 
aquisição de equipamentos e 

apoiar as atividades desenvolvidas
13 500,00 € 13 500,00 €
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