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Desencsdesdn fsse de visitss às cssss
' Cornsndo Operativo dtl Cidsde ds ÀÀoputo

Brigodss de ControNo ds Porque lmobiliório
A Íim de estende[ a <Operação Produção> à habitação, o Comando Operativo da Cidade

!e Map,uto determinou a constiiuiçã'o de Brigád as de Contiolo do Parque lmobiliário do Estado,
íntegradas por membros da PPM, da APIE e da OMM, para verlficação ào lnterior das casas. Nas
visitas às casas_, estas brigadas Íarão não só o controto Oa utilização das habitações como lam.
bém da situação dos proprios moradores, no espírito das normas definidas na "Ope ração Produ-
çãol - segundo reíere um comunicado ontem divulgado pela Presidência do Cornando OperatÍvo
da Cidade de Maputo.

. .  O documento que anuncia esla me- das e nas visi Ìas às casas far.se.ão de controlo da ut i l ização do pai.que
dida aponta no seu. preâmbu;o que um acompanhãr peto chefe do quarrêiíão lmobil iárìo. real izarão 

- 
támúern todãs

do5 grandes obiectivos da <Oreração oü pelo cheie ãa ComisJao'de tv4o- as outras târeÍas de controlo da situa-
Prod!Çãol e s co^ntrole.da.-ut i l ização radores, onde esta estruÌura Íunciona. çao àài pessoas já Cetinidas na <Ope-
do Parque lrnobl l iár lo.do Estado. o Elas identi l icar-se-ão através de uÍn , iàçao pioducao>.
qual constl tui uma das conquistas <c.rachatu emit ido pelo Comanclo oa
fundamentais da Revoluçâ6 moçambi- Cidade. Para apreclação e julqarnenìo das
cana, realçando que Maputo. a Cldacle Çuestões especÍÍ icas! rerài ivas à ut i i i -
Capltal de ! ' !osse País concenlra a DOCUMENTOS DE CONTROLO zaÇão do Parque lmobtlárro, íunciona-
maior parte desta conqusta, Em con-
eequência, devemog a todo o lempo _. Nas visitas de casa em casa, co,ì$- tões, que sejam detectadas neste con-
assumir ss responsabitidades que non tltuem documentos suficientes de corr. trolo. continuarão a ser apreciadas o
cabem na sua defesa. preservação e trolo.. .o contrato de arrendamento e elecicj icìas pelos tr ibunais que funcio-
desenvolvimênto. o r€c'ibo corres,pondente à últim6 ren- nam nos Postos de VeriÍicacão exrs.

As -brigadas ds conrroro rorrnadas Si" 
033Í;,'Ï3r'ï3'ï.1".*"rï";:" 

ïï: 
tentes'

pelo Comande Operativo da Cidaoe de bitam, devern mostrai o t í tuIo áe pto- TRREGULARIDADES
llaputo. serão chel ladas por um eie. priedade ou documento equivarente.
mento do uma das estruturas Integra. As brigadas,consti tuídas. para além Além da veri f icação dos próni ios

constitui
ü ,

rnoradores, a medida de vísita às ca-
sas pretende deteciar irreqularìciai. l ,rs,
ia is  como ocupação i rega i  cJas ca-
sas. devedores de rendas. má conser-
vaÇão e destruição das cãsas, ut i l ìza-
ção da casa para fÌns contrários aos
do- contrato. sublocação e casos de
inqui l inos com maÍs  do uma casa.

Ex is iem vár ios  casos de ocuDantes
i lega is  de casas,  nomeadamente aque-
les que habitam casas com contratos
a lhe ios,  cont inuando a pagar  as ren-
das, ocupantes corn contratos âÍheíos
e devedores de rendas, ocupantes por
arrombarnento e outros. Em relacão
aos devedores de rendas. exisíem
aqueles que devem e clestroem as
casas, os que devem porque são de-
sempregados, devedores por detenQão
do cheÍe do agregado famil iar, deve-
dores de rendas por emissão de che-
ques sem cobertura e outros.

A ui i l ização de casas Dara f ins
conÍrários aos que constarn do con-
trato de arrendamenio, abranqe pes-
soas euê instalam oficinas cle Íabrico
de bolos. destí larìas de bebidas. al-
laiatarias, ê outros.
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