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Vioturos Abondonodos ou em Fim de Vido

JoÕo José Noscimento Rodrigues, Vereodor com o Pelouro do FiscolizoçÕo, no

uso do competêncio que lhe odvém do Despocho de Delegoçõo de

Competêncios exorqdo pelo Exmo. Senhor Presidenïe do Cômoro Municipol

do Funchol (Despocho de DelegoçÕo e SubdelegoçÕo de Competêncios do

Presidenïe nos Vereodores, doiodo do dio Z de obril de 2022, publicitodo pelo

editol n." 216/2022, do dio Z de obril de 2022 olterodo pelo Ediïo|228/2022(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 tiÌulor do respetivo documento de

identificoçÕo, ficondo o suo entrego condicionodo oo prévio pogomento dos

despesos de remoçÕo e deposito.

Findo o prozo indicodo 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 moÌs conveniente.
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Renoul 9 GLT Vermelho LJ-64-91
Volksvogen Possot Azul 97-48-tP
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O Vereodor, com o Pelouro do FiscolizoçÕo

Joõo José imento Rodrigues

lNo uso da cornpetência que lhe advern do Despacho de Delegação e Subdelegação de Cornpetências, exarado pelo Senhor Presidente da Cârnara
Municipal do Funchal, em 25 de outubro de 2021. publicitado pelo Edital n." 54ó,2021. da mesura data âlterado pelo Edital 228 2022. Os editais foraln
afixados nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da Madeira e Jomal da Madeira. O referido Despacho poderá igualnìente ser consultado
no sitio oficial da Cârnara Municipal do Funchal em http: rr s,rv.tìrnchal.pt.
N"decontribuinte5ll 217315 I Telef.291 2l 1000 *9004-512 FUNCHAL
R.P./J. R.


