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de Leiria

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMLRA/CMLRA/B-A/01/1911-02

Tipo de título

Atribuído

Título

Ata da Sessão Ordinária da Comissão Administrativa da Câmara municipal de Leiria

Datas de produção

1911-01-11 - 1911-01-11

Dimensão e suporte

3 fl.; (num. pág. 34 a 36v); Papel

Entidade detentora

Arquivo Municipal de Leiria

Produtor (validação)

[417356:Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Leiria,-]

Autor intelectual (validação)

Autor material (validação)

[441315:Inácio Veríssimo de Azevedo,-]
[441317:António Vieira Repolho,-]
[441318:Adriano José Rodrigues,-]
[441319:Avelino de Sousa Fernandes,-]
[441320:Alípio Pedro de Mesquita,-]
[441379:Luís José Ferreira,-]
[441381:Tomás da Silva Pereira Roldão,-]
[411441:Joaquim da Cunha Oliveira,-]

Localidade

Leiria

Âmbito e conteúdo

Sessão ordinária

Cota descritiva

- A Comissão Distrital envia comunicação de aprovação de orçamento ordinário da receita e despesa
relativo ao presente ano;
- Facultativo municipal com sede em Vieira, sobre a remoção de estrumeiras ou modificadas para não
prejudicar a saúde pública;
- Recenseamento de jurados;
- Hospital da Misericórdia de Leiria;
- Pagamentos (várias obras incluindo mudança do coreto);
- Proposta de ligação por meio de escada do jardim ao campo de D. Luis 1.º;
- Pagamento das despesas a fazer no Hospital de D. José;
- Proposta da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes;
- Subscrição pública com destino a minorar o sofrimento das vitimas de Lisboa por ocasião da
implementação da República em Portugal;
- Comissão Administrativa Paroquial Republicana de Monte Real a solicitar arranjo do caminho da Serra
de Porto de Urso
- Realização de conferência pública sobre o "Saneamento da Cidade e depuração biológica";
- Conhecimento do decreto que regula o descanso semanal;
- Subsidio de lactação;
- Requerimento de José Fernandes Palheira a solicitar licença para estender mato;
- Requerimento de Alfredo de Faria e Costa a solicitar aumento de vencimento.
Liv 41

Idioma e escrita

Português
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