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Vioturos Abondonodos ou em Fìm de Vido

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

uso do compeÌêncio 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." 216/2022, do dio Z de obril de 2022 olterodo pelo Editol228/2022(1),

torno público, poro os devidos e legois efeiios, que decorre o prozo de trinto

dios, o contor do doto de publicoçÕo do presente Edìtol, 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

removidos serõo consìderodos qbqndonodos e odquiridos por ocupoçÕo por

esto Cômoro Municipol, que lhes doró o destino mqis conveniente.

Morco Modelo Cor Motriculo

Renoult Clio Cínzento 49-r 9-QN
Renoult Méqone Preto 42-DL-35

Volkswoqen Polo Preto 47-61-JH
Seot lbizo Bronco l3-FH-83

Peoueot r0ó Bronco s/motriculo
Toyoto Corollo Cinzento 5ó-óó-EL

O Vereodor, com Pelouro do FiscolizoçÕo

JoÕo José imento Rodrigues
(ì)No uso do compelêncio que lhe odvém do Delegoçõo e Subdelegoçõo de Compelêncìos. exorodo pelo
Senhor Presidente do Cômoro Munícipol do Funchol, em / de obril de 2022, publicilodo pelo Ediiol n.' 216/2022, do mesmo
dolo olleÍodo pelo edilol 228/2022 de l3 de obril de 2022. Os edilois forom ofixodos nos locois de esÌilo e publicodos no
Diório de Nolícios do Modeiro e JoÍnol do Modeiro. Os referidos Despochos poderÒo iguolmenle serem consulÌodos no sílio
oficiol do Cômoro Municipol do Funchol em httos://www.funchol.ot
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