EDITAL
Álvaro Miguel Peixinho Alambre Bila, Presidente da Junta de Freguesia de
Portimão, torna público, nos termos do Artigo 56º, da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, que o executivo desta Junta de Freguesia, em sua reunião ordinária,
realizada em 03/06/2019, aprovou as seguintes deliberações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celebrar Acordo de Cooperação com o MMM-Associação More Moving Moments para a
cedência de uma cadeira de praia adaptada para crianças e jovens, a título gratuito, durante a
época balnear, no âmbito do Projecto Praias Acessíveis 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar o Grupo de Petanca de Portimão, com o valor de €500,00 (quinhentos euros), no âmbito
do apoio à realização da Taça do Algarve e ao abrigo alínea V, do artº 16, da Lei 75/2013 de
12 de Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a Rádio Alvor, CRL, com o valor de €5.300,00 (cinco mil e trezentos euros), no âmbito
do apoio à realização do Choque Frontal, da 35ª edição do Festival Internacional da Canção
Infantil e Juvenil Chaminé D’Ouro e da 5ª edição do Festival de Acordeão João César, ao abrigo
alínea V, do artº 16, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a Sociedade Filarmónica Portimonense, com o valor de €2.000,00 (dois mil euros), no
âmbito do apoio à aquisição de novos instrumentos e ao abrigo alínea V, do artº 16, da Lei
75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada por Luís Loução no valor de €3.400,00 (três mil
e quatrocentos euros) para o aluguer de um palco, no âmbito da 35ª edição do Festival
Internacional da Canção Infantil e Juvenil “Chaminé D’Ouro”, de acordo com a informação de
serviço nº 122/2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprar produtos alimentares na empresa Auchan Portugal Hipermercados, S.A num valor
máximo de €140,00 (cento e quarenta euros), no âmbito do projecto Tardes Dançantes, de
acordo com a informação de serviço nº121/2019”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada pela empresa Gráfica Comercial, Lda. no valor de
€500,00 (quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para o fornecimento de
1000 brochuras, no âmbito da 35ª edição do Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil
“Chaminé D’Ouro”, de acordo com a informação de serviço nº 110/2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada pela Rádio Portimão, no valor mensal de €100,00
(cem euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de quatro meses, no âmbito da
publicidade das actividades da Junta de Freguesia, de acordo com a informação de serviço nº
111/2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada pela empresa Barbot, S.A. no valor de €833,00
(oitocentos e trinta e três euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para o fornecimento de
material para reparações na Freguesia, de acordo com a informação de serviço nº 113/2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada pela empresa de Daniela Paula Perdigão Braz
Ramos no valor de €1.924,00 (mil novecentos e vinte e quatro euros), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, no âmbito da impressão de fotografias para a 35ª edição do Festival Internacional
da Canção Infantil e Juvenil “Chaminé D’Ouro”, de acordo com a informação de serviço nº
106/2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada por Victor Miguel António Francisco no valor de
€450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para o aluguer
de som, no âmbito da realização das Marchas Populares, de acordo com a informação de serviço
nº 103/2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada por José António Silva no valor de €400,00
(quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para a reparação dos bancos do
Parque Infantil da Quinta do Caneco, de acordo com a informação de serviço nº 92/2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada por José António Silva no valor de €250,00
(duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para o fornecimento de
um portão para o Parque Infantil da Quinta do Caneco, de acordo com a informação de serviço
nº 91/2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada pela Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
no valor de €540,83 (quinhentos e quarenta euros e oitenta e três cêntimos), acrescido de IVA
à taxa legal em vigor, no âmbito do pagamento do seguro do carro da Junta, de acordo com a
informação de serviço nº 118/2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceitar a proposta de orçamento apresentada pela empresa Know-How, Lda. no valor de
€258,00 (duzentos e cinquenta e oito euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para a
compra de kits de fitas para medição de colesterol, no âmbito do projecto “Tão Perto de Ti”, de
acordo com a informação de serviço nº 123/2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovar a decisão de não-aceitação das competências assinaladas no documento de
Transferência de Competências para as Autarquias Locais para 2019 e 2020. Mais foi
deliberado remeter à Assembleia de Freguesia para aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovar a abertura do procedimento concursal, de acordo com o Despacho nº 1/2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar o Corpo Nacional de Escutas com o valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros),
no âmbito do apoio às actividades e ao investimento da associação, ao abrigo alínea V, do artº
16, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. Não esteve presente na votação o Presidente da Junta
de Freguesia, Álvaro Miguel Bila.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Portimão com o valor de €200,00 (duzentos euros),
no âmbito do apoio ao jornal Noticias de Coração e ao abrigo alínea V, do artº 16, da Lei

