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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDELA 

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO GERAL 

Ata número nove (2021-2022) 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, realizou-se, no auditório da 

Escola Secundária de Mirandela, pelas dezoito horas e quinze minutos, uma reunião do 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela, com a seguinte ordem de 

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

Ponto único – Eleição do Diretor do Agrupamento de escolas de Mirandela, de 

acordo com o disposto no ponto 1 do artº 23º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho. ------------------------------- 

O Presidente do Conselho Geral iniciou a reunião realizando uma breve síntese de todo 

o processo eleitoral. --------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente foram analisadas, por todos os conselheiros presentes, as grelhas 

elaboradas e preenchidas pela comissão permanente do Conselho Geral, tendo sido 

prestados todos os esclarecimentos solicitados. ------------------------------------------------- 

Procedeu-se então à eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas de Mirandela, a que 

concorre o candidato único Carlos Alberto Lopes, tendo-se apurado os seguintes 

resultados, num universo de dezanove votantes: ------------------------------------------------ 

Votos a favor da eleição – 17 (dezassete) -------------------------------------------------------- 

Votos brancos – 02 (dois) -------------------------------------------------------------------------- 

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

Assim, de acordo com os resultados da votação, foi eleito para Diretor do Agrupamento 

de Escolas de Mirandela, o candidato Carlos Alberto Lopes. --------------------------------- 

O Conselho Geral felicita o novo Diretor pela sua eleição e manifesta o seu 

agradecimento ao Diretor cessante e à sua equipa pelo excelente trabalho desenvolvido 

ao longo dos seus mandatos. ----------------------------------------------------------------------- 

Estiveram ausentes da reunião dois conselheiros. ---------------------------------------------- 

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

presente ata que, foi aprovada em minuta e vai ser assinada nos termos da Lei.------------

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

O Presidente: João Bento 

O Secretário: Joaquim Pereira 


