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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), comunicar 
a realização da 75ª Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Estrela, no próximo dia 16 
de junho de 2021, pelas 14h30, através da aplicação Zoom, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS:

Período Antes da Ordem do Dia (PAOD):
Período da Ordem do Dia (POD):

EDITAL
75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA

Aprovar a celebração de Protocolo de Cooperação 
entre a Freguesia de Estrela e a ANIMALIFE para 
a execução do Projeto “Street Vet - Vet na Rua” 
no âmbito do Programa “Estrelas de 4 Patas”, a 
transferência de verba e respetiva minuta minuta, e 
sua submissão à Assembleia de Freguesia.

Aprovar a celebração de Acordo de Parceria entre a 
Freguesia de Estrela e a ANIMALIFE – Programa de 
Apoio à Família, no âmbito do Programa “Estrelas 
de 4 Patas”, e respetiva minuta, e sua submissão à 
Assembleia de Freguesia.

Ratificar a decisão de atribuição de um apoio 
financeiro de caráter urgente e excecional, no valor 
de € 4.000,00 (quatro mil euros) ao Grupo Dramático e 
Escolar “Os Combatentes” (GDEC), para suprimento 
das necessidades excecionais decorrentes da 
realização da iniciativa “Páteo Estrela”.

1 – Proposta N. º 145/2021
Vogal Luís Almeida Mendes

2 – Proposta N. º 146/2021
Vogal Luís Almeida Mendes

3 – Proposta N. º 168/2021
Vogal Luís Almeida Mendes
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Ratificar a decisão de atribuição de um apoio 
financeiro de caráter urgente e excecional, no valor 
de € 1.000,00 (mil euros), à Coletividade Sociedade 
Musical Ordem e Progresso, com o NIPC 501343377, 
para suprimento das necessidades excecionais 
decorrentes da celebração do 123.º Aniversário da 
Coletividade.

Ratificar a decisão de atribuição de um Apoio 
Financeiro excecional e temporário a um agregado 
familiar carenciado em situação de grande 
emergência e distinto dos apoios sociais existentes, 
ao abrigo do Fundo de Emergência Social (FES CML 
82), no valor de € 945,90 (novecentos e quarenta e 
cinco euros e noventa cêntimos), para pagamento 
de catorze rendas, duas faturas de gás e duas faturas 
de eletricidade.

Aprovar a consolidação da mobilidade da 
trabalhadora titular de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, Teresa 
Maria da Silva Vaz, na carreira e categoria de técnica 
superior.

Aprovar a celebração de adenda ao Contrato de 
Delegação de Competências na Freguesia de Estrela 
(Contrato n.º 13/UCT/DRJF/2019), e consequente 
submissão a Assembleia de Freguesia.

4 – Proposta N. º 169/2021
Vogal Luís Almeida Mendes

5 – Proposta N. º 170/2021
Vogal Luís Almeida Mendes

6 – Proposta N. º 171/2021
Presidente Luís Newton

7 – Proposta N. º 172/2021
Presidente Luís Newton

Luís Newton

Lisboa, aos 14 de junho de 2021

O Presidente,


