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ATA NÚMERO DEZOITO 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas 

e trinta minutos, nas instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, sitas na 

Rua 25 de Abril, reuniu em sessão extraordinária, o Executivo da Junta de Freguesia, 

sob a presidência da Presidente Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas 

com a presença dos seguintes vogais: 

 

    Fernando Manuel da Conceição Alves 

    Lara Marques Lino 

 Manuel dos Santos Pereira 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 17 

2. Nesta reunião verificou-se a ausência do Vogal sr. José Leonel de Jesus Silva por 

motivo de doença. 

 

ORDEM DO DIA 

 

Ponto Um – Deliberações 

 

 Ponto Um – Deliberações 

  

1.3. Presente solicitação do SEF- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, rececionado a 

22 de setembro de 2017, para apresentação da técnica Superior da Junta de 

Freguesia Graça Maria Simões Orfão na Delegação de Leiria daquela Instituição no 

próximo dia 01 de Outubro para prestação de serviço em regime de Mobilidade Inter 
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Serviços, pelo período de dezoito meses, conforme seu requerimento à referida 

Instituição. 

   

Tendo em atenção o desejo manifestado pela Técnica em causa que considera 

importante para a sua formação profissional e pessoal a prestação de serviços na 

citada Instituição, o Executivo da Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a solicitação da técnica em causa, com a condição de que a sua apresentação 

no novo local de trabalho seja feita a partir de 01 de novembro de 2017 para que 

possa fazer a passagem dos serviços que tem à sua responsabilidade nesta Junta de 

Freguesia, assegurando todos os procedimentos do Ato Eleitoral. 

Deliberação 87 

 

 

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a 

reunião pelas vinte uma horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  

 

Presidente: 

 

Secretário: 

 

Tesoureira: 

 

Vogais: 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 
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