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Trabalhos, constante na Convocatória emitida em 1 I de abril:

a Período Antes da Ordem do Dia ---------

1. Apreciação da lníormação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia,

respeitante ao período que decorreu entre 1 5 de novembro de 2021 e 15 de março

de 2022',

2. Aprovação da Ata no 212021, da Assembleia de Freguesia de Estrela, realizada no dia

09 de dezembro de 2022;

3. Apreciação e votação dos documentos de Prestações de Contas, relativos ao ano de

202'l - Proposta N..83lJFEl2O22; ----------
4. Apreciação e votação referente à 1." revisão orçamental do ano de 2022 - Proposta

5. 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

359tJFEt2022;

6. 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 integração

de alunos no âmbito de estágio curricular ou de formação em contexto de trabalho -
Proposta N.o 151 JFE|2022; ----------

7. Apreciação e votação dos Termos de Parceria relativos ao Projeto "santos Populares

- Tasquinha Económicas (13." edição) e ao Projeto "Xll Tunan'TE" da Tuna

Económicas, Associação Juvenil sem Fins Lucrativos do lnstituto Superior de

Economia e Gestão (ISEG) - Proposta N.o 40lJFEl2022;

8. Apreciação e votação da celebração do Protocolo de Colaboração "Programa

Formação + Próxima" entre a Freguesia de Estrela e o Turismo de Portugal, l.p.

em do Dia:
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Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu nas instalaÇões

da Junta de Freguesia de Estrela, sita na Rua do Quelhas, n.'32, 12OO-873, Lisboa, reuniu

a Assembleia de Freguesia de Estrela, em sessão ordinária, com a seguinte Ordem de

PerÍodo de Intervenção do Público
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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|JFE12022;

9. Apreciação e votação da alteração do Protocolo referente à proposta 191/JFE12021,

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/JFE12022;

10. Aceitar a doação, sem quaisquer contrapartidas por parte da Junta de Freguesia de

Estrela, de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) livros, doados por Helena Aires

Trindade de Sacadura Cabral, e subsequente submissão à Assembleia de Freguesia

- Proposta N.o 85/JFE12022;

11. Ratificação da alteração do Protocolo referente à proposta 1741JFE12021, aprovada

em Reunião de Junta a 16 de junho de 2021, relativamente à celebração do Acordo

de Parceria 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, a gestora do Acordo de Parceria, e sua consequente

ratificação em Assembleia de Freguesia - Proposta N.o 58/JFE12022;

12. Ratificar a celebração do Contrato de Delegação de Competências (CDC) entre o

Município de Lisboa e a Freguesia de Estrela, paru a implementação das Atividades

de Enriquecimento Curricular (AEC) nas escolas EB1 n.o 72 e EB1/Jl Fernanda de

Castro, no ano letivo 2021 12022, aprovar a transferência do financiamento adjacente

ao mesmo, e aprovar a subsequente submissão à Assembleia de Freguesia -
Proposta N. o 208/JFE|2021

Ostrabalhos decorreram com a presença de 13 membros daAssembleia: Pedro Morais

Barbosa, Madalena Vila-Lobos, Ana Roberto, José Silveira Godinho, Rodrigo Sande e

Lemos, Francisco Dias Martins, Adriano Ferreira, António Alcobia Dias, Teresa Fragoso,

Duarte Marçal, Paulo de Deus, Pedro Castro e Tiago Mendes.
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No Período de lntervenção do Público inscreveram-se quatro fregueses:

1. António Gomes, morador na Rua da Costa, questionou o Senhor Presidente de

Junta de Freguesia, Luís Newton, sobre a expansão da linha vermelha do

Metropolitano de Lisboa;

2. lsaura Fernandes, moradora nos Quintalinhos do Baluarte, questionou o Senhor

Presidente de Junta de Freguesia, Luís Newton, sobre a expansão da linha

vermelha do Metropolitano e sobre as possíveis consequências da mesma; ----
3. João Conceição, moradora nos Quintalinhos do Baluarte, questionou o Senhor

Presidente de Junta de'Freguesia, Luís Newton, sobre a demolição do seu prédio

como consequência da expansão da linha vermelha do Metropolitano;

4. Maria Odete Roque, moradora na Calçada das Necessidades, solicitou ao Senhor

Presidente de Junta de Freguesia, Luís Newton, que aumentasse a publicitação

das convocatórias da Assembleia dq Freguesia de Estrela nas vitrines. ':-----------

No período antes da ordem do dia Íoram apresentados os seguintes pontos

1. Voto de Louvor à Comunidade da Estrela - apresentado pelo PSD e CDS - aprovado

por maioria (PDS, CDS, PS) com uma abstenção do PCP;

2. Voto de Saudação "LISBOA SOLIDARIA COM A UCRÂNIA" - apresentado pelo PSD

e CDS - votação por pontos;

2.1. Ponto 1 - aprovado por maioria (PSD, CDS, PS) com voto contra (PCP);

2.2. Ponto 2 - aprovado por maioria (PSD, CDS, PS) com voto contra (PCP);

2.3. Ponto 3 - aprovado por maioria (PSD, CDS, PS) com voto contra (PCP);

2.4. Ponto 4 - aprovado por maioria (PSD, CDS) com voto contra (PCP) e abstenção

(PS); --*-
2.5. Pont0 5 - aprovado por maioria (PSD, CDS, PS) com voto contra (PCP);

2.6. Ponto 6 - aprovado por unanimidade; --------
3. Voto de Saudação ao25 de Abril de 1974 - apresentado pelo PSD e CDS - aprovado

por maioria (PSD, CDS, PS) com voto contra (PCP);

4. Comemorar Abril, afirmar e valorizar o poder local democrático - apresentado pelo

PCP - rejeitada com votos contra (PSD, CDS, lL), abstenção (PS) e voto a favor

(PCP);

Junto de Êreguesio de §streJo I wwwjf"estreh.pt / gerol@jí-estrefo.pt / díos úteis dos 9h ds l8h - 2t3 929 íCIO



i
ü

íôu

W ESTRELA

5. Pela paz, pela verdade, contra a mentira e os crimes de guerra - apresentado pelo

PCP - rejeitada com votos contra (PSD, CDS, lL, PS) com voto a favor (PCP); --------

6. Proposta de criação de uma Comissão para acompanhamento e monitorização da

implementação do Plano de Salvaguarda da Tapada das Necessidades

apresentado pelo PS subscrito pela lL e PCP - rejeitada com os votos contra (PSD,

CDS) e votos a favor (PS, PCP, lL);

No período antes da ordem do dia as principais deliberaçÕes foram as seguintes: ---------

Ponto I - Apreciação da lnformação 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;

Ponto 2 - Aprovação da Ata no 212021, da Assembleia de Freguesia de Estrela, realizada

no dia 09 de dezembro de 2021.

Aprovada por u nanimid ade

Ponto 3 - Proposta N.o 83lJFEl2022

Apreciação e votação dos documentos de PrestaçÕes de Contas, relativos ao ano de

2021.

Aprovado por maioria com 12 voÍos a favor (PSD, CDS, lL, PS) e uma abstenção (PCP)

Ponto 4 - Proposta N.o 79lJFEl2021

4.Apreciação e votação referente à 1.4 revisão orçamental do ano de 2022.

Aprovado por maioria com 12 voÍos a favor (PSD, CDS, lL, PS) e uma abstenção (PCP).

Ponto 5 - Proposta N.o 359lJFEl2022

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

Aprovado por unanimidade.

Ponto 6 - Proposta N.o 15lJFEl2022

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 integração de alunos no

âmbito de estágio curricular ou de formação em contexto de trabalho.

Aprovado por unanimidade.

Junto de Freguesio de Estrelo / wwwjí-estrela.pt / gerol@jf-estreÍa.pt / dios úteís dos th ôs 18h - 213 929 1AO



iI
íô!

W E§TRE LA

Ponto 7 - Proposta N.o 40lJFEl2022

Apreciação e votação dos Termos de Parceria relativos ao Projeto "santos Populares -
Tasquinha Económicas (13.'edição) e ao Projeto "Xll Tunan'TE" da Tuna Económicas,

Associação Juvenil sem Fins Lucrativos do lnstituto Superior de Economia e Gestão

(rsEG)

Aprovado por unanimidade.

Ponto 8 - Proposta N.o 300/JFE/2020 ----------

Apreciação e votação da celebração do Protocolo de Colaboração "Programa Formação

+ Próxima" entre a Freguesia de Estrela e o Turismo de Portugal, l.P. através da Escola

de Hotelaria e Turismo de Lisboa, paru a implementação de um plano complementar de

formação profissional, a gestora do Protocolo de Colaboração.

Aprovado por unanimidade

Ponto 9 - Proposta N.o 61lJFEl2022

Aprovar a celebração de protocolo de cooperação entre o Clube Nacional de Natação e

a Freguesia de Estrela, para os moradores da freguesia de Estrela terem acesso a

condições especiais durante a época desportiva 202112022.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 - Proposta N.o 85lJFEl202Z

Aceitar a doação, sem quaisquer contrapartidas por parte da Junta de Freguesia de

Estrela, de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) livros, doados por Helena Aires

Trindade de Sacadura Cabral, e subsequente submissão à Assembteia de Freguesia. --
Aprovado por unanimidade.

Ponto 11 - Proposta N.o SglJFEl2LZz

Ratificação da alteração do Protocolo referente à proposla 174tJFEl2O21, aprovada em

Reunião de Junta a 16 de junho de 2021, relativamente à celebração do Acordo de

Parceria 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, a gestora do Acordo de Parceria, e sua consequente ratificação em

Assembleia de Freguesia

Aprovado por unanimidade

Pontoí2.PropostaN.o208lJFÉl2022.--_-
Ratificar a celebração do Contrato de Delegação de Competências (CDC) entre o
Íi/unicípio de Lisboa e a Freguesia de Estrela, paraa implementação dasAtividades de

Enriquecimento Curricular (AEC) nas escolas EB1 n.o 72 e EB1/Jl Fernanda de Castro,
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no ano lelivo 202112022, aprovar a transferência do financiamento adjacente ao mesmo,

e aprovar a subsequente submissão à Assembleia de Freguesia.

Aprovado por unanimidade.

Tendo sido deliberada o encerramento dos trabalhos, nos termos e para os efeitos do

disposto no artigo 57. N. 01 da Lei n.o 7512012, de 12 de novembro, foi elaborada a

presente que, depois de submetida a votação, foi aprovada por unanimidade, sendo

assinada pelo Presidente da Assembleia de Freguesia e pela funcionária que a lavrou.

Lisboa, 27 de abril de 2022

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Estrela,

Barbosa)

A Funcionária da Freguesia de Estrela,

(Liliana Dias)

ü
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