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Pedro Miguel Pessoa Jorge Morais Barbosa, Presidente da Assembleia de Freguesia de 
Estrela, nos termos do artigo 14.º, n.º1, al. b) da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 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 26 de setembro 
de 2022, segunda-feira, pelas 20h00, com o seguinte:

Período Antes da Ordem do Dia

Ordem do Dia

EDITAL
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia,
respeitante ao período que decorreu entre 1 de junho de 2021 e 1 de setembro de 2022;

Aprovação da Ata nº 4/2022, da Assembleia de Freguesia de Estrela, realizada no dia 23 
de junho de 2022;

Apreciação e votação da celebração do Contrato de Delegação de Competências (CDC) 
entre o Município de Lisboa e a Junta de Freguesia de Estrela, para a implementação 
das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) na Escola Básica N.º 72 e na 
Escola Básica Fernanda de Castro, para os anos letivos 2022/2023 e 2023/2024, 
aprovar a transferência do financiamento no valor de € 33.750,00 (trinta e três mil 
e setecentos e cinquenta euros) para o ano letivo 2022/2023 e de € 33.750,00 (trinta 
e três mil e setecentos e cinquenta euros) para o ano letivo 2022/2023, perfazendo 
um valor global de € 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos euros), e aprovar 
a subsequente submissão à Assembleia de Freguesia. – Proposta N.º155/JFE/2022.

Aditamento

Aprovar a celebração do Contrato de Delegação de Competências (CDC) entre 
o Município de Lisboa e a Junta de Freguesia de Estrela, para fornecimento 
das refeições escolares para os anos letivos 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 
e 2025/2026, nomeadamente para as Escolas Básicas n.º 72 e Fernanda de 
Castro, aprovar a transferência do financiamento no valor de € 66.690,83 
(sessenta e seis mil seiscentos e noventa euros e oitenta e três cêntimos) para 
os anos letivos 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, respetivamente, 
perfazendo um valor global de € 266.763,32 (duzentos e sessenta e seis mil 
setecentos e sessenta e três euros e trinta e dois cêntimos), e aprovar a 
subsequente submissão à Assembleia de Freguesia. - Proposta N.º 158/JFE/2022; 
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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. Os 
interessados em participar devem inscrever-se com uma antecedência mínima de 24h 
para o e-mail mesa.assembleia@jf-estrela.pt.
Será assegurado o cumprimento de todas as regras relativas à pandemia COVID-19.

Lisboa, 19 de setembro de 2022

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Estrela,

Aprovar a celebração do Contrato de Delegação de Competências (CDC) entre o 
Município de Lisboa e a Junta de Freguesia de Estrela, para a implementação das 
Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) e Componente de Apoio à 
Família (CAF) na Escola Básica N.º 72 e na Escola Básica Fernanda de Castro, para 
os anos letivos 2022/2023 e 2023/2024, aprovar a transferência do financiamento 
no valor de € 37.382,18 (trinta e sete mil trezentos e oitenta e dois euros e dezoito 
cêntimos) para o ano letivo 2022/2023 e de € 37.382,18 (trinta e sete mil trezentos 
e oitenta e dois euros e dezoito cêntimos) para o ano letivo 2022/2023, perfazendo 
um valor global de € 74.764,36 (setenta e quatro mil setecentos e sessenta e quatro 
euros e trinta e seis cêntimos), e aprovar a subsequente submissão à Assembleia de 
Freguesia. - Proposta N.º 168/JFE/2022;

Aprovar a celebração de protocolo de cooperação entre o Clube Nacional de Natação 
e a Junta de Freguesia de Estrela, para os moradores da freguesia de Estrela terem 
acesso a condições especiais durante a época desportiva 2022/2023 e aprovar a 
subsequente submissão a Assembleia de Freguesia. - Proposta N.º 171/JFE/2022.
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