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FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 10 

 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

---------- Aos dezanove dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, pelas dezoito 

horas e trinta minutos, no edifício da Freguesia realizou-se a reunião extraordinária da Junta 

de Freguesia de S. Teotónio, com a presença de todos os seus membros, os senhores Dário 

Filipe da Conceição Guerreiro, José Guerreiro da Silva Mendes e a senhora Rute Isabel Loução 

Fino Duarte, respetivamente, Presidente, Secretário e Tesoureira, tendo como ordem de 

trabalhos os seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- I – ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto único – Pedido de apoio - Grupo Desportivo Renascente de São Teotónio  

  
---------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião.------------------------ 

----------------------------------------- I – ORDEM DO DIA --------------------------------------------------- 

------- Ponto único - Pedido de apoio - Grupo Desportivo Renascente de São Teotónio:  

------- Antes de passar à análise do ponto único para a presente reunião, o senhor Dário Filipe 

da Conceição Guerreiro, presidente da Junta de Freguesia de S.Teotónio, declarou 

impedimento, conforme previsto na alínea a) do n.º 1, do artigo 44.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, por pertencer à Comissão de Gestão do Grupo Desportivo 

Renascente de S. Teotónio, não podendo participar na deliberação, tendo-se ausentado da sala.  

------- Foi presente o e-mail recebido do Grupo Desportivo Renascente de São Teotónio, datado 

de 11/09/2019, no qual solicitam um apoio monetário para aquisição de algum equipamento 

para reposição urgente, nomeadamente, de meias, calções e algumas t-shirts.--------------------- 

-------- Analisada a proposta, a Junta deliberou por maioria, conceder um apoio monetário no 

valor de € 1.000,00 (mil euros).----------------------------------------------------------------------------------- 

------- Após a deliberação, o senhor presidente, voltou a entrar na sala. ------------------------------ 

-------------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO --------------------------------------- 
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------- Tratado o assunto, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão quando eram 

dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                     _____________________________________________ 

O Presidente 

 

 

____________________________________________ 

O Secretário 

 
 
  

____________________________________________ 

A Tesoureira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                


