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Notícias Deliberações 

Reunião para debater as Comissões 
de Proteção ao Idoso 
 
O Município de Alijó promoveu no dia 06 de feverei-
ro, uma reunião para refletir sobre as Comissões de 
Proteção de Idosos e a necessidade de uniformizar 
os procedimentos do funcionamento das mesmas.  
 
 
 
 

Continuar a ler... 

Lançamento do Livro sobre o Pe. Ave-
lino na Biblioteca Municipal de Alijó 

 
Teve lugar no dia no dia 07 de fevereiro, na Bibliote-
ca Municipal de Alijó, a apresentação do livro “Pe. 
Avelino - Memórias do Pároco de São Martinho”.  
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Abrigo Rupestre da Pala Pinta classifi-
cado como Sítio de Interesse Público 
 
O Abrigo Rupestre da Pala Pinta foi classificado 
como Sítio de Interesse Público pelo Secretário de 
Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier.  
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Tomada de posse dos novos órgãos 
sociais do Centro Recreativo e Cultural 
de Castedo do Douro 
 
No dia 16 de fevereiro tomaram posse os novos 
órgãos sociais eleitos pelo Centro Recreativo e Cul-
tural do Castedo do Douro.  
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A Saquinha da Flor 
 
Inspirados no título de um livro de Matilde Rosa 
Araújo, “A Saquinha da Flor“ partimos mais uma vez 
à boleia da biblioteca itinerante. Projeto de continui-
dade. Leitores iniciais, leitores medianos.  
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Câmara Municipal de Alijó com Estabi-
lidade Governativa 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, Eng.º 
Carlos Jorge Vilela da Rocha Magalhães, e o Verea-
dor Eng.º João Manuel Gouveia da Costa, estabelece-
ram um acordo para a governabilidade do Município 
que assenta em princípios como a confiança, segu-
rança e a transparência na gestão municipal. 
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Crianças e Idosos brincam ao Carnaval 
 
A tradição carnavalesca voltou-se a cumprir no dia 
28 de fevereiro. As ruas de Alijó encheram-se de cor 
e alegria com a passagem das crianças que frequen-
tam o Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico.  
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O Executivo da Câmara Municipal manifesta o seu profundo pesar 
pelo falecimento da trabalhadora Cristina Eduarda Dias Fernando e 
apresenta à família as suas mais sentidas condolências. 
 
 

 

 

 

IV Baile de Carnaval promovido pela 
Rede Social de Alijó 
 
A Rede Social de Alijó e as IPPS do Concelho promo-
veram uma vez mais um baile de carnaval, juntando 
nesta festa cerca de 150 idosos oriundos de todo o 
município. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 30 de dezembro de 2013 

EDITAL 

- Deliberações aprovadas pela Assembleia Municipal em Sessão Ordinária no dia 28 de fevereiro de 2014 

REGIMENTO 

- Regimento de Sessão Ordinária do dia 30 de dezembro de 2013 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de janeiro de 2014 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 05 de fevereiro de 2014 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de fevereiro de 2014 

REGULAMENTOS 

- Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais do Município de Alijó 

- Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público 

- Regulamento Municipal de Publicidade 
 

EDITAIS 
 
- Relatório de Análise e Ponderação das Participações recebidas no Período de discussão Pública do PDM + ane-

xo 

- Controlo  de Qualidade da Água para Consumo Humano, Relatório n.º 4/2013 

AVISOS 

- EDP – Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua – Parcelas com proprietário e/ou Morada desconhecido 
 
Concursos 
  
Taxas 
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