ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS
PROPOSTA A
Nome da Proposta:

“Remodelação do Equipamento dos WC do

Pavilhão E”
Descrição da proposta (Limite de 1000 palavras)
Vimos por este meio propor a remodelação do equipamento do WC do Pavilhão E. As razões pelas
quais estamos a abordar este assunto são as seguintes:
Maior parte das portas possuem fechaduras estragadas, o que as impedem de fechar
impossibilitando a privacidade dos alunos. Nesta também se encontram mensagens inapropriadas
escritas pelos alunos.
 Os espelhos encontram-se em péssimas condições (partidos e alguns deles foram retirados).
 As paredes, tal como o teto, encontram-se rachadas e repletas de humidade.
 Os lavatórios encontram-se partidos e outros, tal como os espelhos, também foram retirados.
As torneiras estão em muito mau estado. Também foi pedido pelos alunos que colocassem
mais sabonete líquido para que estes possam lavar as mãos em condições.
 Alguns autoclismos encontram-se estragados devido a problemas de canalização.
Resumindo e concluindo, sugerimos que utilizem o Orçamento Participativo das Escolas para a
remodelação de todo este equipamento, ou seja, as portas e fechaduras, as paredes e o teto, os
espelhos, os lavatórios, torneira, sabonete líquido (preferencialmente) e os autoclismos.

ORÇAMENTO DA PROPOSTA

Remodelação das Casas de banho do Pavilhão E
QT.

EQUIPAMENTO

PREÇO/UNID

TOTAL

REFERÊNCIAS

6

Lavatórios

23,99

143,94

REF 19726266

6

Sanitas com tampa

35,99

215,94

REF 14609742

3

Urinóis

33,99

101,97

REF 14393582

6

Torneiras

14,99

89,94

REF 16392082

5

Espelhos

24,99

124,95

REF 16064125

1

Tinta branca 15L

29,99

29,99

REF 82179513

TOTAL

706,73

OUTROS
Temos a acrescentar o seguinte:
 O orçamento que apresentamos tem os preços e as referências dos materiais indicados no
site de Leroy Merlin, consultado no passado dia 22 de fevereiro de 2021;
 Dado que existe limitação de verba (707 euros) os materiais que apresentamos no
orçamento ficam aquém dos que pretendíamos e que foram mencionados na nossa
proposta;
 No entanto, ficaremos bastante contentes se a nossa proposta for aceite, pois ajudará
muito a melhorar as condições dos Wc e a respeitar a sua manutenção.

Laranjeiro, _25_ de fevereiro de 2021

