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Âmbito e conteúdo

Sessão Ordinária:
Correspondência:
- Dr. João António Correia Mateus a comunicar que naquela data tomou posse do cargo de Governado
Civil do Distrito de Leiria;
- Presidente da República a agradecer as saudações;
- Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz a solicitar que reforce o pedido feito para apressar
o projeto de lei referente à Junta Autónoma de Obras do Porto e Barra daquela cidade;
- Herculano Galhardo, senador por Leiria, a informar ser tardia a deliberação tomada acerca do horário do
caminho de ferro que serve esta cidade, no entanto vai esforçar-se para conseguir a alteração proveitosa
para esta região;
- Repartição de Turismo a convidar a Comissão para organizar um comissão local que se dominará
"Comissão de Vigilância pela guarda e conservação do Castelo de Leiria";
- Direção dos Serviços de Desastres no Trabalho a esclarecer o decreto com força de lei n.º 5637 de 10 de
maio de 1919;
- Câmara Municipal de Lisboa (1.ª Repartição) a informar que foram concedidos mais dois meses de
licença para estar ao serviço o jardineiro José Augusto de Almeida Ferreira;
- Capitão Rodrigo Faustino a comunicar que assumiu o comando da 2.ª Companhia do Batalhão N.º 9 da
Guarda Nacional Republicana com sede nesta cidade;
- Direção das Obras Públicas do Distrito de Leiria a chamar atenção da Câmara para a falta de limpeza
das estradas dentro da cidade;
- Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses a informar que uma da primeiras linhas a ser
melhoradas será a do Oeste, relativamente a horários;
- Comissário Geral da Policia a solicitar a presença do fiscal de obras;
- Comissário Geral da Policia a agradecer a oferta dos quadros, uma coleção da História de Portugal;
- Dr. Virgílio Rego Xavier Pereira a participar que entrou ao exercício do lugar de facultativo do partido
municipal com sede em Monte Real;
- Fiscal do Matadouro Municipal a dar conhecimento do mestre de matança se ter apresentado ao serviço;
- Junta de Freguesia de Maceira a solicitar a criação de um mercado municipal, junto à igreja paroquial;
- Direção dos Hospitais da Universidade de Coimbra a solicitar pagamento;
- Junta de Freguesia das Cortes a solicitar alinhamento de uma das ruas;
- Eng.º José Theriaga a informar sobre as modificações ao edifício cadeia anexa aos Paços do Concelho;
- Fiscal do Matadouro a informar que podem ser baixados os preços das carnes vendidas no Talho
Regulador Municipal;
- Professor da Escola Móvel dos Barreiros a informar que a casa está inabitável;
- Junta de Freguesia do Arrabal a solicitar autorização para aplicar o dia do serviço braçal a favor dos
caminhos daquela freguesia;
- Administração do Concelho de Leiria a enviar para pagamento notas de despesa;
- Companhia Nacional de Viação e Eletricidade a enviar exemplar impresso do caderno de encargos tipo;
Deliberações:
- O Senhor Vogal Santos foi informou que o ajustou com o Sr. José de Oliveira Zuquete a compra para a
Câmara Municipal do terreno e materiais do prédio urbano que foi devorado pelas chamas junto da Rua
da Graça, Largo da Constituição, pela quantia de mil escudos;
- O Senhor Vogal José Martins apresentou as condições do Dr. João Carlos Marques da Silva e Dr. Costa
Guerra;

Cota descritiva

Requerimentos:
- Francisco Gomes Hingá solicita licença para colocar uma tabuleta na frente do seu escritório;
- Joaquim Carvalho solicita licença para abrir uma serventia;
- Francisco Pereira dos Santos solicita licença para estender mato no caminho público;
- Luís da Silva Fortunato solicita licença para estender mato no caminho público;
- Manuel da Costa Boavida solicita licença para alargar um portal;
- José Carvalho Novo solicita licença para construção de casa de habitação;
- Maria da Conceição Nunes solicita licença par colocação de uma campa sobre a sepultura reservada n.º
443;
- Carlos Lopes Vieira solicita licença par colocação de uma campa sobre a sepultura reservada n.º 398;
- Joaquina de Jesus solicita licença par colocação de uma campa sobre a sepultura reservada n.º 444;
- Adriano Cândido de Magalhães, Comissário da Policia de Leiria solicita licença para alterar a fachada de
uma arrecadação;
- Sebastião Lopes Pessoa de Oliveira solicita licença para construção de uma casa de habitação;
- Henrique Morgado solicita licença para construção de uma casa de habitação;
- Júlia Maria solicita aumento de jornal;
- Joaquim Soares de Cea Simões solicita aumento de jornal;
- Manuel Inácio Rocha Prior solicita aumento de jornal;
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[24665:Construção - Henrique Morgado] [63984:Construção - Sebastião Lopes Pessoa de Oliveira]
[68026:Construção - José Jorge] [37537:Construção - Joaquim Carvalho] [24984:Alteração - Manuel da
Costa Boavida] [23576:Alteração - Adriano Cândido de Magalhães - Comissariado de Polícia]
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