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Notícias Deliberações 

Escolas de Alijó brincam ao Carnaval 
 
É tradição e em Alijó cumpriu-se de novo. As escolas 
saíram às ruas do Concelho com muita alegria, cor e 
sons, para mostrar o trabalho realizado ao longo de 
semanas.   
 
 

 
 
 
Continuar a ler...  

V Baile de Carnaval promovido pela 
Rede Social de Alijó 
 
Uma vez mais a Rede Social de Alijó e as IPPS’s do 
Concelho promoveram um baile de carnaval, juntan-
do nesta festa cerca de 150 idosos oriundos de todo 
o município.  
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Alijó recebeu a Final Regional do Tor-
neio Basquetebol de 3 x 3 - Compal 
Air 
 
No passado dia 14 de Março teve lugar no Pavilhão 
Gimnodesportivo de Alijó a Final Regional do Tor-
neio Basquetebol de 3 x 3 - Compal Air.  
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http://www.cm-alijo.pt/
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Relatório de Auditoria de avaliação e 
diagnóstico à situação financeira do 
Município de Alijó 
 
Apresentamos, em anexo (link), o relatório de audito-
ria de avaliação e diagnóstico à situação financeira 
do Município de Alijó, a 20 de outubro de 2013, de 
acordo com o compromisso que assumimos, publi-
camente, com todos. Prometemos, cumprimos!  
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Sessão de Assembleia do dia 27 de dezembro de 2014 

EDITAIS 

- Deliberações da Assembleia Municipal do dia 18 de fevereiro de 2015 

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Extraordinária do dia 19 de janeiro de 2015 

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

- Ata da Reunião Extraordinária do dia 29 de janeiro de 2015 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 11 de fevereiro de 2015 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 23 de fevereiro de 

2015 

REGULAMENTOS 

DESPACHOS  

AVISOS 

CONCURSOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

TAXAS 

 
 

 

Este e-mail destina-se a informar pelo que, não deverá ser considerado 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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