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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 27 de abril de 2022, quarta-feira, pelas 
20h00, com o seguinte:

Período Antes da Ordem do Dia:

Ordem do Dia:

EDITAL
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia, 
respeitante ao período que decorreu entre 15 de novembro de 2021 e 15 de março de 
2022.

Aprovação da Ata nº 2/2021, da Assembleia de Freguesia de Estrela, realizada no dia 09 
de dezembro de 2022.

Apreciação e votação dos documentos de Prestações de Contas, relativos ao ano 
de 2021 - Proposta N.º 83/JFE/2022.

Apreciação e votação referente à 1.ª revisão orçamental do ano de 2022 - 
Proposta N.º 79/JFE/2022.

Ratificação da doação, sem quaisquer contrapartidas, de 495 (quatrocentos 
e noventa e cinco) livros, a pessoas individuais que expressaram manifesto 
interesse em receber o livro “Diário da Bela Vista” de Clara Macedo Cabral – 
Proposta N.º 359/JFE/2022.

Apreciação e votação da decisão de celebração de Protocolo entre a Junta de 
Freguesia de Estrela e a Associação de Jardins-Escola João de Deus, para inte-
gração de alunos no âmbito de estágio curricular ou de formação em contexto 
de trabalho – Proposta N.º 15/JFE/2022.
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7.

8.

9.

Apreciação e votação dos 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) - Proposta N.º 40/JFE/2022.

Apreciação e votação da celebração do Protocolo de Colaboração “Programa Formação 
+ Próxima” entre a Freguesia de Estrela e o Turismo de Portugal, I.P. através da Escola 
de Hotelaria e Turismo de Lisboa, para a implementação de um plano complementar 
de formação profissional, a gestora do Protocolo de Colaboração - Proposta N.º 72/
JFE/2022.

Apreciação e votação da alteração do Protocolo referente à proposta 191/JFE/2021, 
aprovada em Reunião de Junta a 30 de junho de 2021, relativamente à celebração 
do Protocolo de Cooperação entre a Junta de Freguesia de Estrela e a Associação 
Academia Hipócrates - Proposta N.º 61/JFE/2022.

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, 11 de abril de 2022
O Presidente da Assembleia de Freguesia de Estrela,


