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Vioturos Abondonodos ou em Fim de Vido

Joõo José Nqscimento 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 dq Cômoro Municipol

do Funchol (Despocho de Delegoçõo e SubdelegoçÕo de Compeïêncios do

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

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

torno público, poro os devidos e legois efeitos, que decorre o prozo de trinio

dios, o contor do doto de publicoçÕo do presente Editol, poro o reclomoçÕo

dos veículos oboixo identificodos, removìdos poro o Porque de GestÕo de

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

identificoçÕo, fícondo 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 obondonodos e odquiridos por ocupoçÕo por

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

Morco Modelo Cor Motriculo

Opel Corso Vermelho l7-80-GD
Volkswoqen Golf Verde óB-32-NH

Renoult Clio Bronco 3Z-90-QA
Mercedes Benz Bronco 42-99-MD

O Vereodor, com o Pelouro do FìscolizoçÕo

Joõo José N mento Rodrigues

lNo uso da cornpetência que lhe advérn do Despacho de Delegação e Subdelegação de Cornpetências, examdo pelo Senhor Presidente da Cârnara
Municipal do Funchal. ern 25 de outubro de 202 I , publicitado pelo Edital n." 54ó 202 I, da rnesma data alterado pelo Edital 228i 2022. Os editais fomln
afixados nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da Madeira e Jomal da Madeira. O referido Despacho poderá iguallnente ser consultado
no sitio oficial da Cânrara Municipal do Funchal ern http: rvrvw . tLrnchal.pt.
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