
Notícias Deliberações 

Autarquia vai reduzir a dívida em dois 
milhões de euros (LUSA) 

 
A Câmara de Alijó vai canalizar cerca de dois mi-
lhões de euros de receitas de impostos para amorti-
zar a dívida que ronda os 19 milhões de euros, anun-
ciou hoje o presidente da autarquia.  
 
 
 

 

Continuar a ler... 

Arranjo/Requalificação da Rua das 
Carvalheiras em Sanfins do Douro 
 
A empreitada designada de “Pavimentações e Arran-
jos no Concelho - Povoação de Sanfins do Douro - 
Rua das Carvalheiras” encontra-se neste momento 
concluída. 

 

 

Continuar a ler... 

Município assinou contratos para exe-
cução de empreitadas 
 
O Município de Alijó assinou recentemente dois con-
tratos de execução de empreitadas com o empreitei-
ro João Manuel da Silva Teixeira & Filhos, Lda.  
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Uma manhã diferente! 
 
No passado dia 4 de Dezembro de 2015, o Município 
de Alijó proporcionou uma visita histórica guiada 
aos utentes da Residência da APPACDM de Sabrosa/
Alijó. 
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Município de Alijó promove Comércio 
Local no Natal 
 
O Município de Alijó lançou uma campanha de apelo 
às compras no Comércio Local este Natal. 
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Banda Filarmónica de São Mamede de 
Ribatua comemorou 216.º aniversário 
 
A Banda bicentenária de Música de São Mamede de 
Ribatua comemorou mais um aniversário com a reali-
zação de um grandioso concerto na Igreja Matriz da-
quela localidade. Esta apresentação teve lugar no dia 
12 de dezembro.  
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VI mostra dos Produtos da Terra do 
Amieiro 
 
Entre os dias 12 e 13 de dezembro, pela sexta vez 
consecutiva, a aldeia do Amieiro realizou uma Mostra 
dos Produtos da Terra. 
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Segunda Montaria da época rendeu 
catorze Javalis 
 
Teve lugar no dia 12 de dezembro a segunda monta-
ria desta época organizada pela Zona de Caça do Mu-
nicípio de Alijó. Este evento contou com a participa-
ção de cerca de 120 caçadores. 
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Caminhada Solidária 
 
No dia 16 de dezembro, pelas 18h:30m, cerca de 
meia centena de pessoas participaram numa cami-
nhada noturna solidária, organizada pelo Município 
de Alijó e pela Junta de Freguesia de Alijó.  
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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 30 de setembro de 2015 

EDITAIS 

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

2015   

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 1 de dezembro de 2015 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 11 de dezembro de 
2015 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Extraordinária do dia 17 de dezem-
bro de 2015 

- Delegação de Competências da Câmara no Presidente da Câmara - alínea g) do art.º 33 da Lei 752013, de 12-9  

REGULAMENTOS 

DESPACHOS 

AVISOS 

- Aviso Celebração de Contrato de Prestação de Serviço Animador do GIP  

- Aviso Celebração de Contrato de Prestação de Serviço Manobrador de Máquinas  

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

- Lista de Ordenação Final Arquitetura 

UOF ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 - Documentos Previsionais - 2016 

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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