EDITAL
VFV 55/2017
-------MARIA FABIOLA DOS SANTOS OLIVEIRA, VEREADORA DA ÁREA FUNCIONAL DO
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTÍCA, NO USO DAS COMPETÊNCIAS DELEGADA PELO
EXMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO EM 20/10/2021-----

-------Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 112.º do Código do Procedimento
Administrativo Dec-Lei n.º 4/2015 de 07/01, notifica-se a senhora MARIA IVONE
MARTINS BRAVO FERRAZ, com última residência conhecida no Praça Minho Rio, nº
71 –3º Esq., da União de Freguesia de Viana do Castelo (STª Mª Maior e Monserrate) e
Meadela, do concelho de Viana do Castelo, deste concelho de Viana do Castelo, na qualidade
de proprietária do veículo automóvel VOLKSWAGEN PASSAT - TDI, de cor ROXO,
com a matrícula 79-CC-89, nos termos e para o efeito do art. 11.º do Regulamento Municipal
de Remoção e Recolha de Veículos, no qual se determina que:--------------------------------1. Dispõe do prazo de 45 dias, a contar da publicação do presente edital para proceder ao
levantamento do referido veículo, que se encontra parqueado nas instalações da empresa
Recife, Desmontagem de Veículos, Lda., sitas na Estrada Marginal, Lugar da Póvoa de
Palmeira, 4700 – 713 Braga, ----------------------------------------------------------------------2. – Mais fica notificado, de que para proceder ao levantamento da viatura a que respeita

o presente processo, fica dispensado do pagamento prévio das despesas de
remoção e depósito, de acordo com o disposto no nº 2, artº 14º, do Regulamento
Municipal de Remoção e Recolha de Veículos de Veículos.
-------Mais se notifica V. Ex.ª que, no caso de não proceder ao levantamento do veículo no prazo
acima mencionado, considerar-se-á o veículo abandonado e perdido a favor deste Município
conforme o estipulado no n.º 3, do art. 11.º do supra citado Regulamento Municipal.--------------------------Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados em
lugares públicos do estilo deste concelho.----------------------------------------------------------------------------E eu,

, Chefe da Divisão Jurídica da Câmara

Municipal de Viana do Castelo, o subscrevi.-------------------------------------------------------------------

-----------Paços do Concelho de Viana do Castelo, 04 de Março de 2022.-------------------------A VEREADORA DA ÁREA FUNCIONAL DO PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA-----

