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Vioiuros Abondonodos ou em Fim de Vido

Nodio Micoelo Gomes Coelho, Vereodoro com o Pelouro do Ambienïe, no uso

do foculdode conferido pelo Delegoçõo de Compeïêncios do Exmo. Senhor

Presidente do Cômoro Municipol do Funchol (Despocho de Delegoçõo e

SubdelegoçÕo de Competêncios do Presìdente nos Vereodores, dotodo do

dio 25 de outubro de 2021, publicitodo pelo ediÍol n.' 546/2021, do dio 2ó de

outubro de 2021 (1), torno público, poro os devidos e legois efeitos, que

decorre o prozo de trinto dios, o contor do doto de publicoçÕo do presente

Editol, poro o reclomoçÕo dos veículos oboixo identificodos, removidos poro o

Porque de Gestõo de Resíduos do Vosco Gil, por quem for titulor do respetivo

documento de identifÌcoçÕo, ficondo o suo entrego condicionodo oo prévio

pogomento dos despesos de remoçõo e deposito.

Findo o prozo indìcodo sem que hojo lugor o reclomoçõo, os veículos

removidos serÕo considerodos obondonodos e odquiridos por ocupoçÕo por

esto Cômoro Municipol, que lhes doro o destino mois conveniente.

Morco Modelo Cor Motriculo

Mozdo 323 Preto QS-/0-92
Peuoeoi Vermelho 52-91-FA

VW Polo Azul 73-98-QQ
Renoult 12 Preto 69-79-AP
Hyndoi Accenl Azul 40-55-PQ

Audi r00 Preto 04-74-BG
FioÌ Uno Cinzento EX-74-52

A Vereodoro, com o Pelouro do Ambiente

Ni{d-s Cs{(ho

Nodio Micoelo Gomes Coelho

lNo uso da cotnpetência que lhe advétn do Despacho de Delegaçào e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal do Funcltal, en 25 de outubro de 202 l. publicitado pelo Edital n." 546i202 I , da rnesrna data. O edital foi afixado nos locais de estilo e
publicado no Diário de Noticias da Madeira. na ediçâo de 26 de outubro de 2021. O referido Despacho poderá igualmente ser consultado no sítio
oficial da Cârnara Municipal do Funchal ern ltttp: rvrvrr'.cm-Ílnchal.pt ot .

N"decontribuinte5ll2lT3l5 * Telef 291 2l 1000 +9004-512 FUNCHALR.p./N.C.


