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Vioturqs Abondonqdos 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 7 de obril de 2022, publicitodo pelo editol n321612022, do dio Z de obrit de 2022

olterodo pelo Editol 228/2022[), 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 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

considerodos obondonodos e odquirìdos por ocupoçõo por esto Cômoro Municipol.
que lhes doró o destino mois conveniente.
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O Vereodor, com o Pelouro do Fiscolizoçõo

Joõo José Rodrigues

írlNo uso do cornpetêncio que /he odvém do Despocho de Delegoçõo e Subdelegoçõo de Compelêncios, exorodo pe/o
senhor Presidente do Cômoro Municipol do Funchot, em 7 de obrít de 2022, publícilodo peto Editat n.. 2ló/2022, do mesmo
doto olterodo pelo editol 228/2022 de 13 de obril de 2022. Osediloísforom ofìxodos nos /ocois de esÍi/o e pub/icodos no Diório
de Notícios do Madeiro e Jornol do Modeuo. Os referidos Despochos poderôo ,guolmenie serern consulÍodos no síÍio oficiol
do CAmoro Munìcìpol do Funchol em https:/lwww.funchol.ot


