
Notícias Deliberações 

Inaugurada Estrutura Residencial para 
Idosos em Vila Chã 
 
A Associação São Tiago de Vila Chã inaugurou no 
dia 09 de agosto a Estrutura Residencial para Pesso-
as Idosas (ERPI). Para tornar a festa ainda mais me-
morável, foi assinado um protocolo com o Centro 
Distrital da Segurança Social que permitirá à Associ-
ação São Tiago triplicar o alojamento comparticipado 
de pessoas idosas. 
 
 

Continuar a ler... 

Assinatura de Contrato - Elaboração 
do Plano de Pormenor da Rua António 
Manuel Saraiva (Pinhão) 
 
O Município de Alijó celebrou, no dia 13 de agosto, o 
contrato para a “Elaboração do Plano de Pormenor 
da Rua António Manuel Saraiva”, no Pinhão. O pre-
sente contrato foi assinado com a empresa DWN 
Lda. 
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Alijó oferece reparações domésticas a 
pessoas carenciadas 
 
A Câmara de Alijó vai realizar gratuitamente peque-
nas reparações domésticas a pessoas idosas, porta-
doras de deficiência ou com doença prolongada, que 
vivem em pobreza extrema.     
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Assinados contratos para execução de 
empreitadas 
 
No dia 17 de agosto foram assinados entre o Municí-
pio de Alijó e a empresa MAP Construções os contra-
tos para pavimentação e arruamento das estradas 
municipais entre Alijó e Vilarinho de Cotas, a estrada 
Municipal de Carlão e a Povoação de Rapadoura. Es-
tas obras têm um preço contratual de 45.827,24 eu-
ros. 
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Inauguração da Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas de Vilar de Maça-
da 
 
O Centro Social, Recreativo e Cultural de Vilar de Ma-
çada inaugurou no dia 30 de agosto, a sua Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). Trata-se de 
um projeto com um custo a rondar um milhão e meio 
de euros. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

EDITAIS  

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 23 de julho de 2015 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 6 de agosto de 2015 
 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 20 de agosto de 
2015  

 
REGULAMENTOS 

DESPACHOS 

EDITAIS 

- Controlo de qualidade da água para consumo humano no Concelho de Alijó - Relatório n.º 2 

- Inscrições de Agentes Eleitorais - 2015 

AVISOS 

- Aviso e Regulamento de Horários de Estabelecimentos 

- Celebração de Contrato de Prestação de Serviços 

- Alteração do Regime de Prestação do Serviço de Listas Impressas, no Âmbito do Serviço Universal de Comunica-

ções Eletrónicas 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

CONCURSOS PÚBLICOS 

TAXAS 

 
Este e-mail destina-se a informar pelo que, não deverá ser considerado como SPAM, uma vez que inclui uma forma de ser removido. 

 
Para remover o seu email da listagem de distribuição, envie «REMOVER» para grpi@cm-alijo.pt 

 
Desde já as nossas desculpas por qualquer inconveniente causado. 

Agenda  
Municipal 

Câmara Municipal de Alijó 
Rua General Alves Pedrosa, nº 13 

5070-051 Alijó 
 

e-mail: geral@cm-alijo.pt 
tf: 259 957 100 
fx: 259 959 738 
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