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------Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, na sala 

contígua à Biblioteca da Escola Básica e Secundária de Anadia, reuniram sob a presidência 

de Patrícia Miguel Santos Alves Flores, os elementos do Conselho Geral, à exceção de Maria 

Amália Meneses, que justificou devidamente a sua ausência, para dar cumprimento à 

Ordem de Trabalhos, com ponto único:------------------------------------------------------------ 

1. Eleição para o cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia – 2019/23.----- 

------A Presidente do Conselho Geral recordou aos presentes o artigo 23º do DL nº 75/2008 

com a nova redação DL nº 137/2012 sobre a eleição do diretor. Expôs que,  na reunião de 

cinco de junho de dois mil e dezanove, o Conselho Geral procedeu ao escrutínio  para 

eleição do Diretor, com resultado de dezoito votos brancos e um voto a favor. Não foi 

eleita a candidata única,  pois a candidata não obteve a maioria absoluta dos votos dos 

membros do Conselho Geral em efectividade de funções. Neste sentido, no cumprimento 

do ponto dois, do o artigo 23º do DL nº 75/2008 com a nova redação DL nº 137/2012, 

reuniu-se o Conselho Geral para realizar novo escrutínio. Todos os conselheiros 

manifestaram reunir condições para proceder à nova votação. Desta votação resultaram 

dezanove votos em branco e um voto a favor da candidata única. Na sequência deste 

resultado, em que o número de votos na candidata foi inferior a um terço dos membros do 

Conselho Geral em efetividade de funções, será o facto comunicado ao serviço competente 

do Ministério da Educação, para os efeitos previstos no artigo 66.º do decreto–lei nº 

75/2008 com a nova redação DL nº 37/2012, com brevidade.--------------------------------- 

------Finalmente, a Presidente do Conselho Geral agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 

__________________________________________ 

(Patrícia Miguel Santos Alves Flores) 

 

 

A Secretária, 

 

___________________________________________ 

(Sandra Maria Ferreira Vieira)  

 


