EDITAL
Pedro Miguel Pessoa Jorge Morais Barbosa, Presidente da Assembleia de Freguesia de
Estrela, nos termos do art. 7º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi
introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, convoca V. Exa. para a Sessão Ordinária
de Assembleia de Freguesia, a ter lugar na Junta de Freguesia de Estrela, sita Rua Almeida
Brandão n.º 39, 1200-602, Lisboa, no próximo dia 9 de dezembro de 2021, quinta-feira, pelas
20h00, com o seguinte:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
Apreciação de informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia,
respeitante ao período que decorreu entre 15 de outubro de 2021 e 15 de novembro de 2021.

ORDEM DO DIA:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovação da Ata nº 1/2021, da Assembleia de Freguesia de Estrela, realizada no dia 15
de outubro de 2021;
Apreciação e votação, respeitante à aprovação em minuta de texto das deliberações da
Assembleia de Freguesia, através de ata em minuta, adquirindo plena eficácia a partir
desse momento – Proposta N.º 01/PMAFE/2021;
Apreciação e votação, referente ao envio da convocatória referentes à realização das
reuniões de Assembleia de Freguesia, ordens do dia e respetivos documentos, por
meio de correio eletrónico – Proposta N.º 02/PMAFE/2021;
Apreciação e votação da concessão de autorização prévia genérica favorável à assunção
de compromissos plurianuais – Proposta N.º 326/JFE/2021;
Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 2022 –
Proposta N.º 327/JFE/2021;
Apreciação e votação da proposta de nova Orgânica da Junta de Freguesia da Estrela –
Proposta N.º 328/JFE/2021;
Apreciação e votação da alteração ao mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Estrela
– Proposta N.º 329/JFE/2021;
Aprovar a celebração de Protocolo de Cooperação entre a Freguesia de Estrela e a
Associação Médicos do Mundo – Proposta N.º 300/JFE/2020;
Aprovar a celebração de protocolo de cooperação entre o Clube Nacional de Natação
e a Freguesia de Estrela, para os moradores da freguesia de Estrela terem acesso a
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condições especiais durante a época desportiva 2021/2022 – Proposta N.º 223/JFE/2021;
10. Aprovar a celebração do Acordo de Cooperação entre a Junta de Freguesia de Estrela
e o INAE - Instituto Nacional Aprendizagem e Ensino, para futura integração de alunos
em contexto de estágio curricular – Proposta N.º 190/JFE/2021;
11. Aprovar a ratificação da celebração do contrato-promessa de arrendamento para fins
não habitacionais celebrado com prazo certo entre a Assistência Paroquial de SantosO-Velho (APSOV) e a Junta de Freguesia de Estrela, no âmbito da exploração do parque
de estacionamento das futuras instalações da instituição, localizadas na Travessa do
Pasteleiro com a Rua das Francesinhas – Proposta N.º 330/JFE/2021;
12. Aprovar a celebração do Protocolo de Cedência de Espaço Não Habitacional entre a
Freguesia de Estrela e a Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul, no âmbito do
Contrato de Delegação de Competências, a celebrar entre o Município de Lisboa e a
Freguesia de Estrela para obras de requalificação do imóvel, sito na Rua da Esperança
n.º 49 ao n.º 55 – Proposta N.º 176/JFE/2021;
13. Aprovar a celebração do Contrato de Delegação de Competências entre o Município de
Lisboa e a Junta de Freguesia de Estrela para a intervenção no Centro Comunitário da
Madragoa (CCM) – Proposta N.º 331/JFE/2021;
14. Apreciação e votação da Proposta de criação do Grupo de Trabalho para a revisão do
atual Regimento e elaboração do projeto do Regimento para o mandato 2021-2025 –
Proposta N.º 03/PMAFE/2021;
ADITAMENTO
15. Apreciação e votação da Proposta de criação da Comissão de Finanças e Orçamento
para o mandato 2021-2025 – Proposta N.º 04/PMAFE/2021.
Mais se informa que, na referida reunião, haverá um período na ordem do dia para
perguntas dos fregueses e tratamento de assuntos gerais de interesse da Freguesia, salvo
alterações legislativas que venham a ocorrer por motivos da pandemia. Será assegurado o
cumprimento de todas as regras relativas à pandemia COVID-19.

Lisboa, 03 de dezembro de 2021
O Presidente da Assembleia de Freguesia de Estrela,
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