
Ponto 12.1.2. Freguesia de Carnide 

Foi presente à reunião a informação n.º 59/DOVM/15, datada de 25-05-2015, da Divisão de
Obras e Vias Municipais, que a seguir se transcreve:
"Assunto: Execução de cobertura e pala no Centro Escolar de Carnide
Orçamento da Junta de Freguesia
1- Foi solicitado á Câmara Municipal, através de email enviada pela junta, um pedido de
subsídio, com o valor de 6 350.00+IVA, para executar uma cobertura, para servir de recreio
coberto entre o edifício antigo da Eb1 e o novo edifício que se construiu, anexa igualmente 
um pedido de subsídio, com o valor de 950.00+IVA, para executar pala de entrada, para
servir de resguardo na entrada do edifício, perfazendo um total de 7300.00€ +IVA estes
orçamentos são da firma JNCG Lda.
2-A junta anexa outro orçamento de Francisco  Guarda Lda. Com o valor de 8850.00€, qua
não é analisado por ser mais elevado o seu valor.
3-Este Valor corresponde ás obras de execução de uma cobertura em chapa acrílica
transparente e respectiva estrutura de suporte, bem como a execução de uma pala na porta
de entrada, também em estrutura metálica.
4-Estes valores são bastante competitivos, uma vez que se pretende executar uma cobertura
metálica, com chapa transparente, pelo o que se for esse o entendimento do executivo,
poderá ser atribuído um subsidio, ou previsto um acordo de colaboração, com o valor de
7300.00€ +IVA, para executar estes trabalhos.
Anexam-se documentos apresentados"
A Câmara deliberou, por unanimidade, e nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º
da Lei 75/2013 de 12 de setembro, submeter à apreciação da Assembleia Municipal, o
apoio a atribuir à Freguesia de Carnide, no montante de € 8.979,00 (oito mil novecentos
e setenta e nove euros).
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