EDITAL
71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA
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 71ª Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Estrela, no próximo dia 21
de abril 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):
1 – Atas de Reuniões

Aprovação da ata da Reunião Ordinária 70.ª.

2 – Proposta N. º 101/2021
Vogal Luís Almeida Mendes

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 (FESCML 50), no Regime Extraordinário no âmbito
da pandemia de COVID-19, no valor de € 483,61
(quatrocentos e oitenta e três euros e sessenta e
um cêntimos) para pagamento de uma renda, duas
faturas de água e uma fatura de eletricidade.

3 – Proposta N. º 106/2021
Vogal Luís Almeida Mendes

Ratificar a decisão de atribuição de apoio não
financeiro à equipa técnica e aos utentes da
Instituição Recolhimento de Nossa Senhora do
Carmo da Lapa, referente à realização de 14
(catorze) testes de despiste de COVID-19, no Centro
de Medicina Laboratorial Germano de Sousa,
S.A, com o NIF 508720311, e ratificar a decisão de
transferência de verba, no valor global de € 1.400,00
(mil e quatrocentos euros), isento de IVA.
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4 – Proposta N. º 107/2021
Vogal Luís Almeida Mendes

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 (FESCML 51), no Regime Extraordinário no âmbito da
pandemia de COVID-19, no valor de € 2.229,31 (dois
mil duzentos e vinte e nove euros e trinta e um
cêntimos) para o pagamento de cinco rendas em
atraso, duas faturas de água e uma de eletricidade.

5 – Proposta N. º 110/2021
Vogal Luís Almeida Mendes

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 (FESCML 58), no Regime Extraordinário no âmbito da
pandemia de COVID-19, no valor de € 1.400,00 (mil e
quatrocentos euros) para pagamento de duas rendas
em atraso.

6 – Proposta N. º 111/2021
Vice-Presidente Mariana Nunes de
Almeida

Aprovar abertura de procedimento, a escolha do
procedimento por Concurso Público, assim como
as peças do procedimento, a nomeação de júri
para a realização de empreitadas de obras públicas,
para requalificação de ruas e acessos, por lotes na
Freguesia de Estrela, no valor base de € 170.500,00
(cento e setenta mil e quinhentos euros), ao qual
acresce IVA à taxa legal de 6%, no valor de € 10.230,00
(dez mil duzentos e trinta euros), perfazendo o valor
global de € 180.730,00 (cento e oitenta mil setecentos
e trinta euros).

7 – Proposta N. º 112/2021
Presidente Luís Newton

Aprovar a consolidação da mobilidade da
trabalhadora titular de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado - Filipa
Albuquerque Picaluga Nevado Simões, na carreira e
categoria de técnica superior.
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8 – Proposta N. º 113/2021
Presidente Luís Newton

Aprovar, no âmbito do SIADAP a alteração da
constituição da Comissão de Avaliação, a avaliação
de Desempenho do ciclo 2019-2020, a determinação
dos avaliadores no âmbito da aplicação do SIADAP,
e a eleição da Comissão Paritária.

Lisboa, aos 19 de abril de 2021

O Presidente,

Luís Newton
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