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ABERTURA DA SESSÃO  
          Aos 18 dias do mês de Outubro do ano de 2021, na Vila de Nisa e no Edifício do Cine-
Teatro, quando eram 16h00, teve lugar a realização da Primeira Reunião de Funcionamento da 
Assembleia Municipal de Nisa, presidida, nos termos do disposto no nº 1 do artº 45º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe é dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, pelo Senhor João José Esteves Santana, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista 
do Partido Socialista, mais votada para este Órgão Autárquico, no acto eleitoral para as 
Autarquias Locais, que teve lugar no dia 26 de Setembro corrente. 
          A presente reunião, teve lugar imediatamente a seguir ao acto de instalação dos órgãos 
autárquicos eleitos no acto eleitoral a que anteriormente se fez referência, conforme determina o 
nº 1 do artº 44º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro e à qual compareceram os seus membros, João José Esteves Santana, 
Francisco Batista de Sena Cardoso, Maria de Lurdes dos Reis Duarte Bento, Luís Mário Coreia 
Bento, Débora Salgueiro Bizarro, Jorge Manuel Barreiros da Graça, Pedro Miguel Leandro 
Patrício, Luís Cardoso Saboeiro dos Santos Cardoso, Carlos José Filipe Canatário, Sofia Reizinho 
Graça, Luís Duarte  Miguéns Tremoceiro da Silva, José Dinis Franco Casimiro Ribeirinho, Mário Rui 
Martins Guerra, Liliana Isabel Marquês Caninhas, José de Jesus Dinis Caixado,  Rui Miguel 
Mourato Canatário (Presidente da Junta de Freguesia de Alpalhão), Rogério Artur Matos Belo 
(Presidente da Junta de Freguesia de Montalvão), José António Semedo Miguéns (Presidente da 
Junta de Freguesia de São Matias), José Manuel Matias Salgueiro (Presidente da Junta de 
Freguesia de Tolosa), Artur da Rosa Dias (Presidente da União de Freguesias de Arez e Amieira do 
Tejo) e João José Cabim Malpique Rufino (Presidente da União de Freguesias de Espirito Santo, 
Nossa Senhora da Graça e São Simão). 
          Não compareceu ao acto de tomada de posse e, por conseguinte, a esta primeira reunião 
de funcionamento, o Eleito Joaquim da Piedade Ferreira Carita, Presidente da Junta de Freguesia 
de Santana, por motivos de saúde, conforme conteúdo do seu e.mail datado de 14 do corrente. 
          E, como se encontravam em número legal para se poderem constituir em reunião, nos 
termos do nº 1 do Artº 89º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, foi a Reunião declarada aberta 
pelo seu Presidente, Professor João José Esteves Santana, quando eram 16h30, o qual, de modo 
a ser auxiliado nos trabalhos da eleição da Mesa, convidou para a mesma, o funcionário da 
Câmara Municipal de Nisa, António Maria Curado Carrasco, Coordenador Técnico com Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado do Mapa de Pessoal do Município 
de Nisa, responsável pela Secção de Expediente e Arquivo. 
          Seguidamente e para cumprimento do disposto no nº 2 do artº 45º da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Presidente da 
Reunião perguntou qual o tipo de votação que se iria adoptar, isto é, se por braço no ar, de forma 
nominal, ou mediante apresentação de listas, sendo que, submetidas as três hipóteses a votação, 
foi aprovado, sem nenhuma oposição, nos termos do disposto no nº 1 do artº 46º da referida Lei 
nº 169/99 e do nº 1 do artº 4º do Regimento desta Assembleia Municipal, que se adoptaria a 
eleição através da apresentação de listas. 
          Nestes termos, foi presente e sob proposta verbal do Eleito que encabeçou a Lista mais 
votada e saída do acto eleitoral do passado dia 26 de Setembro, uma lista, para efeitos e nos 
termos do que dispõe o já referido nº 2 do artº 45º, apresentada pela bancada do Partido 
Socialista, a que foi dado o nome de “Lista A”, constituída pelos Eleitos João José Esteves Santana, 
para Presidente, Jorge Manuel Barreiros da Graça, para 1º Secretário e Débora Salgueiro Bizarro, 
para 2º Secretário. 
          Após a eleição, efectuada por escrutínio secreto, a lista única, denominada de Lista A 
obteve 13 votos a favor e 8 abstenções, pelo que a mesma foi declarada vencedora, para 
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constituir a Mesa da Assembleia Municipal de Nisa para o Mandato de 2021 a 2025, nos termos 
do artº 6º, tendo a mesma ficado constituída da seguinte forma: 
- Presidente: O Eleito João José Esteves Santana 
- 1º Secretário: O Eleito Jorge Manuel Barreiros da Graça, que substituirá o Presidente nas suas 

faltas e impedimentos; 
- 2º Secretário: A Eleita Débora Salgueiro Bizarro, que substituirá o 1º Secretário nas faltas e 

impedimentos do mesmo. 
          Depois de conhecidos os resultados, o Presidente Eleito da Mesa da Assembleia Municipal 
de Nisa, chamou para a mesma os respectivos Secretários. 
          Seguidamente, o mesmo usou da palavra, para saudar os eleitos ora empossados e desejar 
que os quatro anos deste novo mandato sejam em prol do concelho de Nisa, tendo sempre em 
vista o progresso e bem-estar das populações. 
          Usou também da palavra, a Presidente da Câmara Municipal de Nisa, Drª Maria Idalina Alves 
Trindade que, depois de saudar todos os eleitos presentes, as entidades convidadas e a 
população do concelho de Nisa, fez um discurso baseado nas linhas daquilo que irá ser a base da 
orientação do Executivo nos próximos quatro anos, agradecendo a todos quantos em si 
depositaram confiança e dando a conhecer algumas das acções que este executivo pretende 
levar a efeito. 
          A presente Sessão da Assembleia Municipal de Nisa foi encerrada pelo Presidente da 
respectiva Mesa, conforme o previsto na alínea c) do nº 1 do Artº 30º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro, quando eram 17h00. 
          Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente Ata, constituída por 2 folhas numeradas 
e rubricadas, a qual irá ser assinada nos termos dos nºs 2 e 3 do Artº 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de Setembro, pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e desta mesma Sessão, João José 
Esteves Santana e por mim, António Maria Curado Carrasco, Coordenador Técnico, que a 
elaborei na qualidade de Secretário. 
  
 
 
 
 
 

O Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal de Nisa, 

 
 
 

(João José Esteves Santana / Pres. da Reunião) 

O Coordenador Técnico da 
Secção de Expediente e Arquivo, 

 
 
 

(António Maria Curado Carrasco / Secretário) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


