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Proposio n.' Jt28/2O21

Iniervengdo de orte urbono de Vonesso Teodoro
Considerondo o prioridode eslobelecido pelo Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro,
ofrov6s do invesiimento em orte urbono, no dmbiio do requolificogdo do espogo p0btico,
como formo de promover o sentimenio de pertengo.
Considerondo que se preiende implemenlor nos poin6is do Infroesiruturos de poriugol, umo
verdodeiro golerio de orie urbono o c6u oberio;
Considerondo que yonesso Teodoro tem o Curso de design grdfico e publicidode tendo o
suo formogdo permitido crior o suo ideniidode visuol;
Considerondo que os lrobolhos ortisticos de Vonesso leodoro boseiom-se no concepqdo de
podr6es grdficos, elemenlos figurotivos e cores controstontes fories;
Considerondo que o lrobolho que yonesso Teodoto nos opresento um irobolho que iem
como temo ossoociodo o Pondemio COVID 19, tendo em conio que todos necessilomos de
ter corogem poro enfrentor os desofios desto pondemio;
Considerondo que Vonesso Teodoro ird crior um murol o prelo, brondo e omorelo com
podroes e o polovro "CORAGEM" em letros 3D oplicodos direlomenle nos poin6is;

Considerondo que forom verificodos os limiles do ortigo
P0blicos, Decreto-Lei n.o 1ll-B/20lZde3l de ogoslo.

I I ."

do C6digo dos Conlrolos

Considerondo que o presente despeso ndo excede os fundos disponlveis como se verifico
no "Mopo de fundos disponiveis do Junlo de Freguesio de Aguolvo e Miros Sintro" que se
encontro em onexo devidomente ofuolizodo, cumprindo ossim o disposlo no olinea f) do
ortigo 3.'do Lei n.o 8l2Ol2, de 2l de fevereiro, que oprovo os regros oplicoveis o qssunCOo
de compromissos e oos pogomentos em otroso dos entidodes p0blicos.

Propoe-se oo 6196o executivo o oprovogdo do presente oquisigdo de servieos o orlisto
Vonesso Teodoro, pelo volor de €2.100,00 (dois mil e cem euros) oo quol ocresce o IVA d
toxo de 23%, o que perfoz o volor de €2.583,00 (dois mil, quinhentos e oitento e lres euros)
euros), oo obrigo do regime de ojuste direto simplificodo, nos termos do ortigo 128." do
Decreto-Lei n.' lll-8/2017, de 31 de ogosto, na sua otuol redoedo.
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Aprovodo em minuto. no reunido de 2021 .02.18, poro efeilos do disposto nos termos do n.o 3
e n.'4 do orfigo 52.'. do Lei n.o 7512013, de 12 de selembro, e n.o 4 e n." 6 do ortigo 34.' do
C6diqo de Procedimento Adminislrolivo.
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FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
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No

Cabimento:

Class.

Organica: 030000

Ano:

2021

Data Documento: 1642-2021

EducaCSo e Cultura

Class. Econ6mica: 0202201300 Arte Urbana
Projeto e

AQao: PPA
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Descriqeo: Intervencao de Ade

Urbana de Vanessa Teodoro

1

Orgamento Inicial

2

Reforgos/Anula96es

3

Orgamento Corrigido

4

Despesas Pagas

0,00

Encargos Assumidos (Cabimentos)

0,00

o

I

4.000,00
0,00
4.000,00

Saldo Disponlvel do Orgamento

4.000,00

Despesa Emergente, que fica cativa

2.583,00

Saldo Residual do Projeto

1.417 ,00

Saldo Residual

1.417,OO

RESPONSAVEL

@Fresofr
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Proposta de orqamento
Lisboa,

1

I de Fevereiro

de 202'l

Cliente: Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra
Produto: Pintura mural
AC: Helena Cardoso
DescrigSo: Criaqao e pintura de um mural (paineis) de aproximadamente 32m2.
Pintura a preto, branco e amarelo com padroes e a palavra "CORAGEM"em letras 3D aplicadas

directamente nos oaineis.
A Junta dever5 fornecer escadote e reservar os lugares de estacionamento ao p6 dos paineis a

serem intervencionados. + Justificaeao para deslocaCSo durante o confinamento.
Tempo estimado de execug6o:2 a 3 dias (dependendo da meteorologia)

. Criatividade

.
.
.
.

Pintura / Mao de obra
Materiais de pintura (spray + tinta)
Letras 3D + aplicaqao
Fotos do trabalho final

Total 2100€ + iva 2370
Sinoose:
A ideia 6 apostar mais na minha vertente abstrata de modo a contrastar com os restantes oain€is

que seo todos muito figurativos.
Nesta fase em que nos encontramos todos, o futuro nao parece muito animador e h6 um sentimento de luto no at pelas pessoas que perdemos e pela nossa liberdade. (que agora valorizamos
mais) Precisamos de coragem para enfrentar os desafios desta pandemia, no meio da confusSo dos
dias que passam a correr (simbolizado pelos padr6es a branco).
As letras C O R A G E M serSo feitas de roofmate com uma espessura de aprox 1Ocm (optei por
coloc5-las mais em cima para evitar vandalismo e uma melhor leitura) Ser6o coladas aos pain6is e
terao um efeito 3D.
lrei usar latas para a base preta e pincel para os padr6es a branco.
Condig6es de pagamento:500/o na adjudicagSo para produqdo e

Vanessa Teodoro

+351 916407888
vanessateodoro.com

500/0

contra entrega do trabalho.

Helena Cardoso
De:

Enviado:
Para:

Assunto:

Vanessa Teodoro <vans.teodoro@gmail.com>
terga-feira, I de fevereiro de 2021 15:45
Helena Cardoso
Re: Convite para a realizagao de grafiti

Boa tarde Helena,

Obrigada pelo reenvio do email.
Na altura, n6o cheguei a pedir as medidas dos pain6is? N6o encontro essa informagio, seria possivel enviarme as medidas correctas?

Relativamente ao conjunto de paindis, se fosse possivel um deste g6nero (em cima) que nflo tivesse uma
base extra embaixo de cimento seria melhor por causa do acesso com escada. (oara n6o ser demasiado alto)

[Pigina n.o]

sabendo ao certo as medidas, n6o lhe consigo dar um orgamento certo, mas apresento lhe
maouete:

Nio
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A ideia d apostar mais

na minha vertente abstrata de modo a contrastar com os restantes paindis que pelo

que me lembro sdo todos muito figurativos.
Nesta f'ase em que nos encontramos todos, o futuro ndo parece muito animador e hd um sentimento de luto
no ar, pelas pessoas que perdemos e pela nossa liberdade. (que agora valorizamos mais)
Precisamos de coragem para enfrentar os desafios desta pandemia, no meio da confusSo dos dias que
passam a correr (simbolizado pelos padrdes a branco).
As letras C O RA G E M serdo feitas de madeira com uma espessura de aprox 1Ocm (optei por coloc6-las
mais em cima para evitar vandalismo e uma melhor leitura) Serdo coladas aos paindis e terdo um efeito 3D.
Irei usar latas para a base preta e pincel para os padr6es a branoo.
Nesta maquete os padr6es estao muito juntos, a ideia 6 deixa-los respirar mais como neste exemplo:

IPdgina n.o]

Aguardo medidas para enviar lhe orgamento :)

Obrigada
Vanessa Teodoro

On Tue. 2 Feb 2021 at l9:05, Helena Cardoso <hclcna.cardosorglj f-agualvamirasintra.pt> wrote:
Boa Tarde. Vanessa.
Espero que se encontre bem.

Venho por este meio em nome da Junta de Freguesia de Agualva e Mira a desenvolver um grafiti, nos
pain6is acfsticos da REFER.
Estamos certos de que este trabalho valorizar6, ainda mais a nossa freguesia.

Com os nossos melhores cumorimentos.
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