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Ministerio da Agricultura:

Portaria n.° 124/75:

Autoriza a aquisigao para o Estado de um prédio urbano
pertencente a firma Sena Sugar Estates, Limited, destinado
a dotar a zona pecudria do Chinde com edificio préprio.

Despacho:

substitu) um membro da Comissao de extincio da Junta de
Povoamento.

 

 

 

MINISTERIO DA AGRICULTURA

Portaria n.° 124/75

de 27 de Novembro

Considerando-se necessdrio dotar a zona pecudria do
Chinde com editficio préprio;
Havendo toda a conveniéncia em promover a aquisicao

de um imovel pertcncente 4 firma Sena Sugar Estates,
Limited, situado na referida zona:
Sob proposta da Direcgao dos Servicos de Veterinaria:
Tendo em vista o disposto no artigo 27.° do Decreto

n” 1/75, de 27 de Julho:

QO Mintistro da Agricultura manda:

I E autorizada a aqutsigao para o Estado de um pré-
dio urbano pertencente a firma Sena Sugar Estates, Limi-
ted, descrito na Conservatoria dos Registos de Quelimane
“sob on. 5052, a fl. 13 vee do Hvro B-14. O imovel esta
implantado no talhdo n.v SO-A da vila do Chinde, com
a area de 1090,1002 m*>, confrontando a norie com a Ave-

nida Sarmento Rodrigues, a sul com o talhao n.° 49, a
este com a Rua das Casuarinas ¢ a oeste com o talhao
nH. SQ.

2.” Esta aquisicao é€ feita pelo prego de 250 000S.
3° (@ encargo € suportado por um subsidio saida da

verba do capitulo 1.°, artigo 12.°, n.° 1), alinca ”), do or-
camento privativo do Fundo de Fomento Pecuario.

Ministénio da Agricultura, 13 de Novembro de 1975,
() Mintstro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalho.
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Despacho

Para os devidos efeitos se publica que José Maria Tci-
xeira da Cruz, nomeado por despacho de 6 de Novembro
corrente, publicado no Boletini da Republica, \.° série,
n. 59, de 1] do mesmo més, para fazer parte da Comissao
de extincao da Junta de Povoamento, foi substituido por
Francisco Antonio Ferreira.

Ministério da Agricultura, 27 de Novembro de 1975. ---
© Ministro da Agricultura, /ouguim Ribeiro de Carvalho.
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