
Notícias Deliberações 

Inauguração das novas instalações/
centro de visitas da Quinta da Roêda 
 
Por convite do Senhor Adrian Bridge, Diretor Geral 
do grupo "The Fladgate Partnership", o Município de 
Alijó presidiu à inauguração das novas instalações/
centro de visitas da Quinta da Roêda. 
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Rede Social comemora as Vindimas 
 
A Rede Social de Alijó comemorou no dia 24 de se-
tembro as vindimas com a realização de um desfile 
pelas ruas de Alijó. 
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Cursos de Técnico de restaurante e bar 
chegam ao fim 
 
O Gabinete de Inserção Profissional da Câmara de 
Alijó, juntamente com o IEFP, o POISE, o Portugal 
2020 e o Fundo Social Europeu levaram a cabo uma 
formação de Técnico/a de Restaurante/Bar, durante o 
ano, tendo os formandos finalizado a sua formação 
em contexto de trabalho. 
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A Câmara Municipal entregou Equipa-
mento às Corporações de Bombeiros 
do Município de Alijó 
 
As cinco Corporações do Município de Alijó recebe-
ram no dia 25 de setembro, nos Paços do Concelho, 
Equipamento de Proteção Individual para combate a 
incêndios em espaços naturais. 
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Câmara Municipal assinou contrato de 
comodato com Associação Cultural e 
Social do Amieiro 
 
Aos vinte e nove dias de setembro foi assinado o 
contrato de comodato entre o Município de Alijó e a 
Associação Cultural e Social do Amieiro, de modo a 
ceder gratuitamente a antiga escola primária do Ami-
eiro àquela instituição. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Assembleia Municipal do dia 27 de junho de 2015 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas em Assembleia Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 30 de setembro de 
2015 

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 20 de agosto de 2015 
- Ata da Reunião Ordinária do dia 3 de setembro de 2015 
- Ata da Reunião Ordinária do dia 18 de setembro de 2015 

 
EDITAIS 

REGULAMENTOS 

DESPACHOS 

OUTROS EDITAIS 

- Vistoria de Prédio Urbano em Alijó  

AVISOS 

- Abertura de procedimento de recrutamento e selecão de estagiário - Educação Física e Desporto Escolar 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

CONCURSOS PÚBLICOS 

TAXAS 
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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. 
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