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REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
EDITAL

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

alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 14.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na versão atualmente em vigor, venho pelo 

presente convocar V. Exa. para a reunião ordinária da Assembleia de Freguesia da 

Estrela, que se irá realizar no dia 27 de dezembro de 2018, pelas 20h00, nas Instalações 

da “Academia Estrela”, sita na Rua do Quelhas, nº 32, 1200-781 Lisboa. 

Período Antes da Ordem do Dia:

1. Apreciação de informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia, 

respeitante ao período que decorreu entre 15 de setembro e 1 de dezembro de 2018; 

Ordem do dia:

1. Discussão e deliberação da aprovação das Opções do Plano, constituídas pelo 

Orçamento para 2019 – Proposta n.º 134/JFE/2018;

2. Discussão e deliberação do Mapa de Pessoal proposto pela Junta de Freguesia da 

Estrela, nos termos do qual se procede à (i) integração dos trabalhadores que viram os 

seus vínculos precários regularizados; (ii) à integração dos trabalhadores que exercem 

funções no âmbito dos projetos da Junta de Freguesia da Estrela desenvolvidos ao 

abrigo de contratos interadministrativos com a Câmara Municipal de Lisboa; (iii) se 

procede à previsão do número de postos de trabalho necessários a fazer face às 

necessidades que se antecipa venham a advir na sequência do novo quadro de 

transferência de competências para as autarquias, por força do disposto na Lei n.º 

58/2018, de 16 de agosto;

Mais se informa que na referida reunião haverá um período na ordem do dia para 

perguntas dos cidadãos e tratamento de assuntos gerais de interesse da Freguesia.

Freguesia da Estrela, 7 de dezembro 2018

 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Estrela  

 

________________________

Luís Monteiro


