
Nos termos do disposto no n.º 1 e 2 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 Assembleia de Freguesia de Estrela, convocada para o dia 24 de 
setembro de 2020, pelas 20h00, através da plataforma eletrónica “Teams”.

Período Antes da Ordem do Dia:
Apreciação de informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia,     
respeitante ao período que decorreu entre 1 de junho de 2020 e 15 de setembro de 2020;

Ordem do Dia:
1. Apreciação e votação da colaboração entre o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos 
 Advogados e a Junta de Freguesia de Estrela – Proposta n.º 17/JFE/2019;

2. Apreciação e votação de um Protocolo entre a Junta de Freguesia de Estrela e a  
 Escola Profissional de Imagem – Proposta n.º 50/JFE/2019; 

3. Apreciação e votação do protocolo entre a Associação Bandeira Azul da Europa 
 (ABAE) e a Junta de Freguesia de Estrela – Proposta n.º 26/JFE/2020;

4. Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competência entre o Município 
 de Lisboa e a Junta de Freguesia de Estrela no âmbito do Projeto de Refeições 
 Escolares Saudáveis – Proposta n.º 43/JFE/2020;

5. Apreciação e votação dos Contratos de Delegação de Competências, referentes à 
 colaboração de atividades de animação de apoio à família, para a Escola Fernanda 
 de Castro e da Componente de Apoio à Família, para as escolas 72 e Fernanda de 
 Castro, para os anos letivos de 2019, 2020, 2021 – Proposta n.º 48/JFE/2020;

6. Apreciação e votação do Protocolo de Cooperação, entre a Junta de Freguesia de 
 Estrela e a Escola Profissional de agentes de Serviço de Apoio Social, para futura 
 integração de alunos em contexto de estágio profissional – Proposta n.º 55/
 JFE/2020;
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7. Apreciação e votação da doação por Maria João Lopo de Carvalho, de 84 (oitenta 
 e quatro) livros, discriminados na lista anexa à presente proposta e que se destinam 
 a integrar o espólio literário da Biblioteca João Baptista Coelho – Proposta n.º 60/
 JFE/2020;

8. Apreciação e aprovação da ata n. º14 respeitante à sessão realizada no passado dia 
 02 de julho de 2020.

Ao abrigo do artigo 2.º da Lei n.º 28/2020, de 28/07, que alterou o n.º 1 do artigo 3 da Lei da 
Lei n.º 1-A/2020, de 19/03 que prescreve que até 31 de dezembro de 2020, as reuniões dos 
órgãos deliberativos das autarquias locais podem ser realizadas por videoconferência.

Lisboa, aos 11 de setembro de 2020
O Presidente da Assembleia de Freguesia de Estrela,

Luís Monteiro


