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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 25.º da Lei n.º 169/1999, de 18/09, na redação atualizada, no artigo 21.º e no n.º 3 do 
artigo 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09 (na versão atualmente em vigor), convocar a Sétima 
Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Estrela, para o próximo dia 26 de janeiro de 
2022 (quarta-feira), pelas 18h30, através da plataforma ZOOM, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS:

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

EDITAL
7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA

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 01), no valor de € 63,65 (sessenta e três euros 
e sessenta e cinco cêntimos), para o pagamento de 
uma fatura de eletricidade e uma fatura de água.
 
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 
03), no valor de € 662,59 (seiscentos e sessenta 
e dois euros e cinquenta e nove cêntimos), para o 
pagamento de uma renda, uma fatura de água, duas 
faturas de eletricidade e aquisição de uma bilha de 
gás.

1 – Proposta n.º 31/2022

2 – Proposta n.º 32/2022
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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 02), no Regime Extraordinário no âmbito da 
pandemia de COVID-19, no valor de € 1486,92 (mil 
quatrocentos e oitenta e seis euros e noventa e dois 
cêntimos), para pagamento de duas rendas, duas 
faturas de água e três faturas de eletricidade.

Aprovar os Termos de Parceria relativos ao Projeto 
“Santos Populares – Tasquinha Económicas 
(13.ª edição) e ao Projeto “XII Tunan’TE” da Tuna 
Económicas, Associação Juvenil sem Fins Lucrativos 
do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), e 
consequente ratificação em Assembleia de
Freguesia.

3 – Proposta n.º 33/2022

4 – Proposta n.º 40/2022

Luís Newton

Lisboa, aos 24 de janeiro de 2022

O Presidente,


