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PT/AMLRA/CMLRA/B-A/01/1920-28 - Ata da sessão da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Leiria

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMLRA/CMLRA/B-A/01/1920-28

Tipo de título

Atribuído

Título

Ata da sessão da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Leiria

Datas de produção

1920-12-16 - 1920-12-16

Dimensão e suporte

2 fl.(pág 392v a 394v); papel

Entidade detentora

Arquivo Municipal de Leiria

Produtor (validação)

[408166:Comissão Executiva da Câmara Municipal de Leiria,-]

Autor intelectual (validação)

Autor material (validação)

[408298:João António Correia Mateus,-]
[411436:José Pedrosa da Agostinha,-]
[411434:Primitivo de Sousa,-]
[411444:José Martins da Cruz,-]
[411432:Manuel Gomes dos Santos,-]
[411441:Joaquim da Cunha Oliveira,-]

Localidade

Leiria

Âmbito e conteúdo

Sessão ordinária
Correspondência:
- Direção de Finanças pede a substituição do vogal da Junta de Repartidores;
- Hospitais da Universidade de Coimbra pede guia de tratamento;
- Engenheiro José Theriaga envia documento técnico da obra da cadeia anexa a estes Paços do
Concelho;
- Dr. João Guerra comunica que não aceita a oferta da renda de 5 escudos pela casa onde se acha
instalada a secção de bombas de incêndio;
- Diretor do Museu Regional de Leiria pede o aproveitamento de materiais da demolição do Ex-Convento
de Santana;
- Fiscal do Matadouro pede aumento de salário;
Deliberações:
- Pedir à Guarda Nacional Republicana colaboração no rigorosa cumprimento das posturas municipais;
- Nomear o Engenheiro Theriaga a fazer alterações no espaço da Fazenda Pública;
- Reparação da Estrada Municipal de Azoia a Maceira;

Cota descritiva

Requerimentos:
- Maria da Conceição pede subsidio de lactação;
- José Guerra e Graça e Manuel Silvestre pedem licença para colocar tabuletas nos estabelecimentos
comerciais;
- José Alexandre Cordeiro Carneiro pede licença para alterar a fachada do prédio;
- Guilhermino Lopes Gomes pede licença para alterar a fachada do prédio
- Faustino Galinha solicita saber a avaliação de terreno;
- João Carlos de Barros pede licença para construir um jazigo;
- Maria José Stoffel pede para ser substituído o nome que se encontra o mausoléu;
- António da Costa e Sousa pede eliminação do seu nome do rol de lançamento e anulação de taxas e
licenças;
- Manuel Inácio Rocha pede que lhe seja paga a subvenção concedida.
Lv 43

Idioma e escrita

Português

Unidades de descrição relacionadas

[63673:Reconstrução - Faustino Galinha] [24730:Alteração - José Alexandre Coelho Casemiro]
[23527:Alteração - Guilherme Lopes Gomes]
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