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Eu, Luís Pedro Alves Caetano Newton Parreira, na qualidade de Presidente da Junta de
Freguesia de Estrela, venho pelo presente nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 49.º, n.º3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na versão atualmente em vigor), co-
municar a realização da 45ª Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Estrela, no próximo 
dia 12 de fevereiro de 2020, pelas 13h00, nas Instalações da Junta de Freguesia de Estrela, 
sitas na Rua Almeida Brandão, 39, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

A - Período Antes da Ordem do Dia (PAOD)
B - Período da Ordem do Dia (POD) 

Ponto 1 – Proposta N. º24/2020 - Aprovar a ratificação da atribuição de um Apoio Finan-
ceiro excecional e temporário a agregado familiar carenciado em situação de grande 
emergência e distinto dos apoios sociais existentes, ao abrigo do Fundo de Emergência 
Social (FES - CML).

Ponto 2 – Proposta N. º25/2020 - Aprovar a ratificação da atribuição de um Apoio Finan-
ceiro excecional e temporário a agregado familiar carenciado em situação de grande 
emergência e distinto dos apoios sociais existentes, ao abrigo do Fundo de Emergência 
Social (FES - CML).

Ponto 3 – Proposta N. º26/2020 - Aprovar o protocolo entre a Associação Bandeira Azul da 
Europa (ABAE) e a Junta de Freguesia de Estrela, e consequente submissão à Assembleia 
de Freguesia.

Ponto 4 – Proposta N. º27/2020 - Aprovar a presente Proposta de Código de Conduta.

Ponto 5 – Proposta N. º28/2020 - Aprovar a atribuição de um apoio financeiro transitório e 
pontual à Coletividade Esperança Atlético Clube, para organização da Marcha da Madra-
goa 2020.

Ponto 6 – Proposta N. º29/2020 - Aprovar a Abertura de Procedimento Contratual, por Con-
sulta Prévia, para a empreitada na Rua Sant’Ana à Lapa (2ª fase).
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Ponto 7 – Proposta N. º30/2020 - Aprovar a Abertura de Procedimento Contratual por Con-
sulta Prévia para aquisição de Viatura Ligeira preparada como Unidade Móvel de Saúde 
e Inclusão Social de Estrela, para uso no âmbito do Gabinete de Saúde promovido pela 
Junta de Freguesia de Estrela. 

Ponto 8 – Proposta N. º31/2020 - Aprovar a abertura de procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas, por tempo indeterminado, para preenchimento de dois postos 
de trabalho, nomeadamente dois técnicos superiores.

Ponto 9 – Proposta N. º32/2020 - Aprovar a Abertura de Procedimento Contratual por Con-
sulta Prévia para aquisição de Viatura Ligeira preparada como Transporte de Pessoas com 
Mobilidade Reduzida, para uso no âmbito do Transporte Solidário da Estrela promovido 
pela Junta de Freguesia de Estrela.

Lisboa, aos 10 de fevereiro de 2020


