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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 exorodo pelo Exmo. Senhor Presidente do Cômoro Municipol

do Funchol (Despocho de DelegoçÕo e SubdelegoçÕo de competêncios do

Presidente nos Vereodores, dotodo do dio Z de obril de 2022, publicitodo pelo

editol n.o 216/2022, do dio Z de obril de 2022 ollerodo pelo Editol228/2022(1),

torno pÚblico, poro os devidos e legois efeiïos, 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
identificoçõo, ficondo o suo entrego condicionodo oo prévio pogomento dos

despesos de remoçõo e depósito.

Findo o prozo indicodo sem que hojo lugor o reclomoçÕo, os veículos

removídos serÕo considerodos obondonodos e odquiridos por ocupoçÕo por

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

Mcrco Modelo Cor Motriculo

Peuqeot r0ó Preto 03-25-JO
Peuqeot ,l0ó

Vermelho 13-27-MA
Alfo Romeo Cinzento 99-43-tB

Ford Fiesto Bronco 29-7 6-EL
VW Golf Azul QJ-90-39

Opel Corso Vermelho 2ó-50-BU
Nisson Sunny Vermelho 96-25-EL

O Vereodor, com o Pelouro do FiscolizoçÕo

JoÕo José No imento Rodrigues
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