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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA 

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO GERAL 

Ata número quatro (2021-2022) 

 

----Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e 

quinze minutos, reuniu, no Auditório da Escola Secundária, o Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Mirandela, para dar cumprimento à seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto um – Tomada de posse dos membros eleitos para o Conselho Geral 2021-

2025; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto dois – Determinação das entidades representantes da comunidade local, a 

cooptar, para integrarem o Conselho Geral. ------------------------------------------------- 

----Ponto um – Tomada de posse dos membros eleitos para o Conselho Geral 2021-

2025 – Tomaram posse os membros eleitos para o Conselho Geral, tendo assinado os 

respetivos termos, os seguintes conselheiros: João José Fernandes Bento, Maria 

Armanda Paulino Moura, José Fernando Oliveira Ramos Martins, Joaquim José 

Magalhães da Rocha Pereira, Paula Maria Carvalho Pires Martins e Gracinda Valente 

dos Anjos Monteiro em representação do pessoal docente; Vítor Manuel Garnacho e 

Arménio Felisberto dos Santos em representação do pessoal não docente; Júlia Maria de 

Almeida L. S. Rodrigues, Orlando Ferreira Pires e Vera Cristina Quintela Pires Preto 

em representação do município de Mirandela. 

----Ponto dois – Determinação das entidades representantes da comunidade local, a 

cooptar, para integrarem o Conselho Geral – Procedeu-se à votação das entidades a 

cooptar para integrar o Conselho Geral do Agrupamento. Cada conselheiro indicou o 

nome de 3 instituições, tendo-se apurado os seguintes resultados: ---------------------------

----Total de votantes – 15 (quinze); --------------------------------------------------------------- 

----Polícia de Segurança Pública (PSP) – 15 (quinze) votos; --------------------------------- 

----Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) – 15 (quinze) votos; ------------------- 

----Escola Superior de Comunicação Administração e Turismo – IPB  – 13 (treze) 

votos;  

----Guarda Nacional Republicana – 2 (dois) votos. --------------------------------------------- 
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----Votos brancos – 0 (zero); -----------------------------------------------------------------------

----Votos nulos – 0 (zero); ------------------------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com os resultados obtidos, as entidades cooptadas para integrar o 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela são a PSP, ULSNE e 

ESACT- IPB. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram ausentes da reunião três conselheiros ------------------------------------------------ 

-----Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata que, depois lida e aprovada pelos presentes, vai ser assinada nos termos da 

Lei.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente: João Bento 

O Secretário: Joaquim Pereira 

 

 

 


