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Vioturos Abondonodos ou em Fim de Vido

Nodio Micoelo Gomes Coelho, Vereodoro com o Pelouro do Ambienïe, no uso

do foculdode conferido pelo Delegoçõo de Competêncìos do Exmo. Senhor

Presidente do Cômoro Municipol do Funchol (Despocho de DelegoçÕo e

SubdelegoçÕo de Competêncios do Presidente nos Vereodores, dotodo do

dio 25 de outubro de 2021, publìcitodo pelo edìtol n.' 546/2021, do dio 2ó de

outubro de 2021 (1), torno público, poro os devidos e legois efeítos, que

decorre o prozo de trinto dios, o contor do doto de publicoçÕo do presente

Edilol, poro o reclomoçõo dos veículos oboÌxo identìficodos, removidos poro o

Porque de GestÕo de Resíduos do Vosco Gil, por quem for tÌtulor do respetivo

documento de identificoçÕo, ficondo o suo entrego condicionodo oo prévìo

pogomento dos despesos de remoçÕo e depósito.

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

removidos serõo considerodos obondonodos e odquiridos por ocupoçÕo por

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

Morco Modelo Cor Motriculo

Loncio Azul 20-B.|-NC
Toyoto Corollo Bronco B9-5ó-JS
Opel Corso Azul z3-ó4-QN

Suzuki ViÌoro Bronco 53-ó8-Br

Citroen AX Verde 2r -99-FR

A Vereodoro, com o Pelouro do Ambiente

h.-)ic\..'a Qla\\t"
Nodio Micoelo Gomes Coelho

lNo uso da competência que lhe advérn do Despacho de Delegação e Subdelegação de Cornpetências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal do Funchal, em 25 de outubro de 202 l. publicitado pelo Edital n." 54ó1202 I , da nesrna data. O edilal foi afixado nos locais de estilo e

publicado no Diário de Notícias da Madeira, na edição de 2ó de outubro de 2021. O referido Despacho poderá igualmente ser consultado no sitio
oficial da Câmara Municipal do Funclral em http: rr çrr.cnr-tunchal.ut ot .
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