
   

 
  

CONVOCATÓRIA 

  

Reunião da Assembleia de Freguesia  

  

Nos termos do disposto no artigo 11.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) e 

do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é convocada uma 

reunião ordinária da Assembleia de Freguesia da Estrela, a realizar no dia 14 de 

setembro, pelas 21h00, com a seguinte ordem de trabalhos:  

  

1. Período de antes da ordem do dia;  

2. Informação do Presidente da Junta de Freguesia; 

3. Proposta de aprovação da 2.ª revisão orçamental do ano de 2017 – proposta 

n.º 399/2017, aprovada na 65.ª RE, de 29-08-2017; 

4. Proposta de ratificação da autorização da repartição dos encargos para os anos 

económicos de 2017 e 2018 e da autorização para assunção de compromisso 

em relação aos mesmos anos económicos, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada pela Lei n.º 

22/2015, de 17 de março, no âmbito da abertura do procedimento pré-

contratual por ajuste direto para aquisição de serviços de apoio logístico e 

fornecimento de refeições escolares saudáveis da Freguesia da Estrela, limitado 

ao valor máximo € 164.388,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e 

oitenta e oito euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor – proposta n.º 

401/2017, aprovada na 65.ª RE, de 29-08-2017; 

5. Proposta de ratificação da celebração do Contrato de Delegação de 

Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia da Estrela para a 

realização de obras de requalificação de três salas da Escola n.º 72 – proposta 

n.º 396/2017, aprovada na 64.ª RE, de 27-07-2017; 

6. Proposta de ratificação da celebração do Contrato de Delegação de 

Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia da Estrela no âmbito 

do Projeto das Refeições Escolares Saudáveis – proposta n.º 402/2017, 

aprovada na 65.ª RE, de 29-08-2017; 

7. Proposta de ratificação da celebração do Contrato de Delegação de 

Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia da Estrela para a 

recuperação e reabilitação da “Casa do Jardim”, sita no Jardim da Estrela – 

proposta n.º 403/2017, aprovada na 65.ª RE, de 29-08-2017; 

  

  



8. Proposta de ratificação da celebração do Contrato de Delegação de 

Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia da Estrela para criar no 

Jardim da Praça São João Bosco um novo parque infantil e um novo parque 

geriátrico – proposta n.º 404/2017, aprovada na 65.ª RE, de 29-08-2017; 

9. Proposta de aprovação da ata da reunião anterior. 

  

Antes do início da ordem dos trabalhos haverá um período de perguntas dos cidadãos.  

 A reunião será realizada nas instalações da “Academia Estrela” - Rua do Quelhas, n.º 

32, 1200-701 Lisboa. 

 

Freguesia da Estrela, 6 de setembro 2017  

 

 

______________________________________ 

                      João Tiago Silveira 

 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Estrela   


