EDITAL
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
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 29 de
junho de 2021, pelas 20h00, nas Instalações da “Academia Estrela”, sita na Rua do Quelhas,
nº 32, 1200-781 Lisboa.

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 abril de 2021 e 31 de maio de 2021;
Ordem do Dia:
1. Aceitar a doação, sem quaisquer contrapartidas por parte da Junta de Freguesia de
Estrela, de 2 (dois) livros, doados pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors
e que se destinam a integrar o espólio literário da Biblioteca João Baptista Coelho, e
subsequente submissão à Assembleia de Freguesia – Proposta 114/JFE/2021;
2. Aceitar a doação, sem quaisquer contrapartidas por parte da Junta de Freguesia de
Estrela, de 32 (trinta e dois) livros, doados pela Lusitânia - Companhia de Seguros, S.A.
e que se destinam a integrar o espólio literário da Biblioteca João Baptista Coelho, e
subsequente submissão à Assembleia de Freguesia – Proposta 115/JFE/2021;
3. 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 –
Proposta 145/JFE/2021;
4. 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 – Proposta 146/JFE/2021;
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5. Aprovar a celebração de Protocolo Institucional de Cooperação para Realização
de Estágios Curriculares com ETIC - Escola de Tecnologias Inovação e Criação, a
respetiva minuta – Proposta 155/JFE/2021;
6. Aprovar a celebração de adenda ao Contrato de Delegação de Competências na
Freguesia de Estrela (Contrato n.º 13/UCT/DRJF/2019) – Proposta 172/JFE/2021;
7. Aprovar a celebração do Contrato de Delegação de Competências entre o Município
de Lisboa e a Freguesia de Estrela, referente à transição da Escola n.º 72 para as
instalações da Junta de Freguesia de Estrela – Proposta 173/JFE/2021;
8. Aprovar a celebração do Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia
de Estrela, o Hospital CUF INFANTE SANTO, S.A. e a Associação de Estudantes
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito
do Programa de Envelhecimento Ativo e Saudável, promovido pela Junta de
Freguesia de Estrela – Proposta 174/JFE/2021;
9. Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas, relativos ao
ano de 2020;
10. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais;
11. Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental do ano de 2021;

Ao abrigo da Lei n.º 1- A/2021, de 13/01 que alarga o prazo para a realização por meios de comunicação à distância das reuniões dos órgãos das autarquias locais até
30/06/2021, procedendo à 8.ª alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19/03, que aprovou medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
pelo Coronavírus Sars-Cov-2 e da doença COVID-19, a Assembleia de Freguesia, por
questões de segurança, realiza-se sem a presença de público.
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Lisboa, aos 14 de junho de 2021
O Presidente da Assembleia de Freguesia de Estrela,

Luís Monteiro
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