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Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AMLRA/CMLRA/B-A/01/1911-07

Tipo de título

Atribuído

Título

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

Datas de produção

1911-02-22 - 1911-02-22

Dimensão e suporte

7 f.; (num. pág. 49v a 55); 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,-]
[441512:José Jacinto de Assunção,-]
[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
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Âmbito e conteúdo

Sessão ordinária
- Oficio da Comissão Distrital a comunicar aprovação da mudança da feira de Monte Redondo;
- Oficio da Comissão Distrital a comunicar aprovação dos projetos dos lanços das estradas municipais de
2.ª classe de Leiria pelo Vidigal, Cardosos Estrada Nacional N.º 15 a São Guilherme e Estrada Nacional
n.º 58 a Riba de Aves;
- Oficio da Administração do Concelho a dar conhecimento, por determinação do Ministro do Interior, é
considerado feriado o dia de terça-fira de entrudo;
- Oficio da Administração do Concelho a solicitar entrada no Hospital Civil de uma criança;
- Oficio da Administração do Concelho a solicitar entrada no Hospício solicitar liquidação dos direitos de
mercê de uma criança;
- Oficio da Administração do Concelho a solicitar os direitos de mercê;
- Ofício da Administração do Concelho a solicitar informação sobre os preços de azeite;
- Oficio da Administração na Marinha Grande da Exploração das Matas Nacionais a apresentar orçamento
para a abertura da vala da guarda de Mourão;
- Oficio da Câmara Municipal de Lisboa a invocar a interferência da Comissão para a iniciativa de
subscrição a favor vitimas do terrível flagelo que tem assolado a ilha da Madeira;
- Ofício da Comissão Executiva do 4.º Congresso Internacional de Turismo (Lisboa 1911) a convidar a
Região a estar presente através e divulgação;
- Ofício da Associação de Classe dos Caixeiros Leirienses a convidar a Câmara a assistir a conferência
sobre o titulo "O descanso dominical";
- Oficio da Junta de Paroquia da Marinha Grande sobre o levantamento de planta cadastral para servir de
base a contribuição predial;
- Ofício da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha para a criação de uma escola de enfermeiras;
- Atestados;
- Informação do mestre de obras sobre o empedramento de uma rua no lugar de Monte Real;
- Informação dos zeladores sobre multas;
- Informação do mestre de obras sobre a mudança de serventia de águas, no lugar de Monte Real;
- Pagamentos;
- Orçamentos para obras de conserto em fontes;
- Iluminação das salas da Escola Conde Ferreira;
- Largura do caminho público, no lugar de Serra de Porto de Urso;
- Nomeação de João de Sousa Bernardo para guarda campestre da freguesia de Maceira;
- Nomeação para aferido de pesos José António da Silva;
- Reunião para estabelecer redes telefónicas públicas nas localidades;
- Participação ao guarda campestre da freguesia de Barosa;
- Proibição aos trabalhadores de ausência ao serviço para tratar de assuntos pessoais;
Requerimentos
- de Elisa de Oliveira Torrie solicita licença para vedar a sua propriedade;
- de Manuel Pinto da Silva solicita alteração do seu prédio;
- de Manuel Ramos solicita licença para vedar uma propriedade;
- de Mariana de Jesus solicita subsidio;
- de Manuel Gouveia solicita aumento de jornal;
- de Inácia Ferreira Melo solicita licença para modificação de prédio;
- Apresentação de Conta de Gerência de 1910

Cota descritiva

Liv 41

Idioma e escrita

Português
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