
Notícias Deliberações 

Eleições Legislativas 2015 
 
O Município de Alijó torna público os resultados ofi-
ciais das Eleições Legislativas 2015 no Concelho, 
cujo ato eleitoral decorreu com absoluta normalida-
de. Pode obter aqui toda a informação.  
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Prometemos. Cumprimos! 
 
Completamos dois anos de gestão autárquica neste 
mês de outubro. No início do mandato prometemos 
dedicação à causa pública, transparência na gestão 
municipal, responsabilidade nos atos, eficácia na 
ação e priorização do investimento tendo em vista a 
melhoria de qualidade de vida dos munícipes.  
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Festival Moscatel Douro 2015 
 
Favaios recebeu entre os dias 09 e 11 de outubro o 
Festival Moscatel Douro. Este evento contou com 
vários momentos altos, com destaque para o brinde 
“um Abraço ao Douro”, em que participaram 1009 
pessoas.  
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Bombeiros Voluntários de Favaios co-
memoraram centenário 
 
Os Bombeiros Voluntários de Favaios comemoraram 
no dia 25 de outubro cem anos de existência, juntan-
do naquela vila centenas de bombeiros e convidados 
para estas celebrações, recordando as estórias que 
fazem a história daquela corporação.  
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Município de Alijó no jornal “A Voz de 
Trás-os-Montes” 
 
O Município de Alijó na edição de quinta-feira, do 
jornal “A Voz de Trás-os-Montes”, do dia 29 de outu-
bro de 2015, edição número 3390.  
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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 8 de outubro de 2015 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 15 de outubro de 2015 

 
EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 29 de outubro de 

2015 

REGULAMENTOS 

DESPACHOS  

AVISOS 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

CONCURSOS PÚBLICOS 

UOF ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  > IMI / IRS / DERRAMA 

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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