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PT/AMLRA/CMLRA/B-A/001/1921-05 - Sessão ordinária

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMLRA/CMLRA/B-A/001/1921-05

Tipo de título

Atribuído

Título

Sessão ordinária

Datas de produção

1921-03-17 - 1921-03-17

Dimensão e suporte

4 f. (4 f. num. rubricadas. 7 p. ms. n.º 403 a 406); papel.

Entidade detentora

Arquivo Municipal de Leiria

Localidade

Leiria

Âmbito e conteúdo

Sessão ordinária
Correspondência
- Ofício do ex. Juiz de Direito Dr. António Augusto de Amaral Pereira a comunicar a sua transferência e
apresentar as despedidas;
- Ofício do Juiz de Direito Dr. Alfredo Augusto da Fonseca Vaz a comunicar que tomou posse na comarca
de Leiria;
- Ofício Tenente Coronel Júlio José Lage a comunicar ter assumido o comando Militar do Regimento de
Infantaria de Reserva N.º 7;
- Ofício Da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Beja a lembra de reunião das corporações
municipais;
- Ofício da Comissão Venatória de Leiria sobre a circulação e extinção de cães;
- Ofício da Direção dos Hospitais da Universidade de Coimbra a enviar folha de despesas realizadas no
ano de 1920;
- Ofício da Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito a solicitar cedência da sala para reunião;
- Ofício da Guarda Nacional Republicana (2.ª Companhia do 9.º Batalhão) a solicitar fornecimento de 27
cobertores de lã e 36 leitos de ferro;
- Ofício dos Serviços Elétricos do Municipio a informar da existência de ligação elétrica sem licença;
- Ofício da Junta de Freguesia da Caranguejeira sobre a cobrança de imposto ad-valorem
Deliberações
- Aquisição de chapas de matricula
- Cortar a corrente elétrica para iluminação do Talho Regulador Municipal;
- Pagamento aos dois policias que desempenham o serviço de fiscalização das posturas, regulamentos
municipais e outros;
- Presente as contas de gerência de 1920
Requerimentos
- Jorge Augusto de Carvalho e Emília Rosa da Silva a solicitar cada um licença para publicidade;

Cota descritiva

- Pelo Sr. Presidente foi chamada atenção sobre as dividas apresentadas na conta de gerência.
Livro 43

Idioma e escrita

Português

Unidades de descrição relacionadas
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