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Vioturos Abondonodos ou em Fim de Vidq

Joõc José N'fscimenÌo Rodrigues, Vereodor com o Pelouro do Fiscolizoçõo, no uso do

cortpetêncio que lhe odvém do Despocho de DelegoçÕo de Competêncios exorodo

pe o Exmo. Senhor Presidente do Cômoro Municipol do Funchql (Despocho de

Deiegoçõo e Subdelegoçõo de Competêncios do Presidente nos Vereodores, doïodo
do dio Z de obril de 2022, publicitodo pelo editol n.'216/2022, do dio Z de obrÌl de 2022

olÌerodo pelo Editol 22812022rt, torno público, poro os devidos e legois efeitos, que

de,:orre o prozo de trinto dios, o contor do doto de publicoçÕo do presente Editol, poro

o reclomoçqo dos veículos oboixo identificodos, removidos poro o Porque de GestÕo

de Resíduos do Vosco Gil, por quem for titulor do respetivo documento de identificoçÕo,

ficordo o suo entrego condicionodo oo prévio pogomento dos despesos de remoçõo

e cepósito.

Fin,Jo o prozo indicodo sem que hojo lugor o reclomoçÕo, os veículos removÌdos serÕo

considerodo; obondonodos e odquiridos 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 N ento Rodrigues

írNa Jso do compelêncio gue /he advém do Despocho de Deiegoçõo e Subdelegoçõo de Competêncios, exorodo pelo
Senhor PresjdenÍe do Cômoro Municipol do Funchol, em 7 de obril de 2022, publicìtodo pelo Editol n.' 2Ió/2022, do rnesrno
dato tlterodo pelo editol22812022 de 13 de obril de 2022. Osedttois fororn ofixodos nos locois de esti/o e pub/icodos no Diório
de Nolícios do Mcdeiro e Jornal do Modeiro. Os referidos Despochos poderõo ìguolmente serem consu,Íodos no sílio oficio/
do Côrnoro Munìcjpol do Funchol em hltps:/ /www.f unchol.ot


