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Ministerio do Interior: 

?ortaria n.° 105/75: 

Aprova a deliberagfo da Camara Municipal de Quelimane 
para contrair no Instituto de Crédito de Mocambigue um 
empréstimo de 6 000 000$, destinado a assegurar a cober- 
tura do encargo com a construcdo de dois blocos para habi- 
tacao social 

Ministério da Agricultura: SSPE) Sef Neos ee 

Rectificacdes: 

Ao n° 2 do despacho de 7 de Outubro do corrente ano, publi- 
cado no Boletim da Republica, 1.° série, n.° 51, de 23 se- 
guinte (disposicées relativas ao controlo dos animais envia- 
dos para abate nos matadouros), 

A alinea g) do n,° 1 e ao n° 4 do despacho de 7 de Outubro 
do corrente ano, publicado no Boletim da Republica, 
!* série, n° 51, de 23 seguinte (abate de fémeas bovinas e 
causas que poderao motivar o envio das mesmas para o 
matadouro} 

  

Ministerio do Trabalho: 

Despachoa: 

Nomeia a Comussao Provincial de Trabalho de Sofala e a 
Comissao Local de Trabalho da Beira 

  

  

  

MINISTERIO DO INTERIOR 
Qo 

Portaria n.° 105/75 

de 6 de Novembro 

A Camara Municipal de Quelimane deliberou por una- 
nimidade, em sessio de 7 de Agosto do corrente ano, 
contrair no Instituto de Crédito de Mocambique um em- 
préstimo de 6000 000$, destinado a assegurar a cober- 
tura do encargo com a construcao de dois blocos para 
habitacao social. 
Com o parecer favoravel do Governo da Provincia da 

Zambézia: 
Visto o parecer da Direccao dos Servicos de Adminis- 

tragao Civil e ouvido o Gabinete de Estudos do Ministério 
do Interior; 

© Ministro do Interior determina: 

{.° E aprovada a deliberacdo da Camara Municipal de 
Quelimane, tomada por unanimidade em sesséo de 7 de 
Agosto do corrente ano, de contrair no Instituto de Cré- 
dito de Mocambique um empréstimo de 6 000 000$, pelo 
prazo de cerca de quinze anos, ao juro de 8% ao ano, 
elevavel durante a vigéncia do contrato se outro limite 
vier a ser legalmente fixado, a pagar em treze prestacoes 
anuais, iguais de capital e juro, cada uma no montante 

  

de 759 131$, a primeira dois anos e meio age? agsdasay 
da assinatura do contrato, sendo ainda cobrada,™ 
da data de aceitacao das condicé6es impostas pela referida 
entidade concessora do empréstimo, uma comissao de 
imobilizagao de 1% ao ano, contada dia a dia, que inci- 
dira sobre as quantias nao utilizadas, destinado a asse- 
gurar a cobertura do encargo com a construcao de dois 
blocos para habitacao social. 

2.° A Camara Municipal de Quelimane inscrevera no 
seu. orcamento privativo, com preferéncia a quaisquer 
outras, as prestacdes referidas no nimero anterior. 

Ministério do Interior, 31 de Outubro de 1975.— O Mi- 

nistro do Interior, Armando Emilio Guebuza. 
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MINISTERIO DA AGRICULTURA 
es 

Rectificacgdo 

Por ter saido inexacto o n.° 2 do despacho de 7 de 

Outubro do corrente ano, publicado no Boletim da Repu- 

blica, 14 série, n.° 51, de 23 seguinte, 0 Mesmo passa a 

ter a seguinte redaccao: 

2. Os animais entrados no matadouro nao poderao 

sair do mesmo sem prévia autorizacio das Direccoes 

Provinciais dos Servicos de Veterinaria, depois de 

ouvido o respectivo inspector. 

Ministério da Agricultura, 31 de Outubro de 1975. — 

O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvatho 

enn eastern 

Rectificacao 

Por terem saido inexactos a alinea g) do n° leo 

~n.° 4 do despacho de 7 de Outubro do corrente ano, pu- 

blicado no Boletim da Repiblica, 12 série, n° 51, de 

93 seguinte, os mesmos passam a ter a seguinte redayao: 

ls 

g) Idade inferior a 8 anos, com mas caracte- 

risticas: 

4. O abate de fémeas em percentagem superior a 

referida no ntimero anterior podera ser autorizado 

pelas Direccdes Provinciais dos Servigos de Veterina- 

ria, em consequéncia de falta de area de pastagens, 

secas anormais ou impossibilidade de venda de novi- 

ihas. 

Ministério da Agricultura, 31 de Outubro de 1975.— 

lO Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalho.
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MINISTERIO DO TRABALHO 2.° vogal—-Luis Anténio Vieira Coelho da Fonseca 
— Macedo. 

Despacho Suplente — Lourengo José Marra. 

_No_ uso da competéncia que lhe é atribuida pelo ar- b) Comissio Local de Trabalho da Beira: 
tigo 9.° do Decreto n.° 14/75, de 11 de Setembro, e de , . 
acordo com a Portaria n.° 82/75, de 11 de Outubro, que Presidente — Miguel Antonio Almogo. 
criou as primeiras Comissdes de Trabalho; 1.° vogal — Guilherme Mavila. 

O Ministro do Trabalho nomeia: 2.° vogal — Osorio Manuel Mataria. 
a) Comissao Provincial de Trabalho de Sofala: ples — saane Henan 

Presidente — Geraldo Ant6énio Chirindza. Ministério do Trabalho, 1 de Novembro de 1975. — 
1.° vogal — Tomas Joao Mazembe. O Ministro do Trabalho, Mariano Matsinha. 
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