
EDITAL N~ 692/2014

- VIATURAS ABANDONADAS -

FERNANDO PAULO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA

FRANCA DE XIRA

FAZ SABER que, em cumprimento do disposto na alínea d), do ~ 1, do artigo 7QQ, do

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n2 442/91, de 15 de

novembro, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n2 6/96, de 31 de janeiro, e nos

termos do Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, número 34, datado de

23 de outubro de 2013. ficam os proprietários dos veículos automóveis abaixo

indicados, os quais se encontram estacionados abusivamente nos termos do artigo 163~

do Código da Estrada - aprovado pelo Decreto-Lei n2 114/94, de 3 de maio, com as

alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-leis n9 2/98, de 3 de janeiro, e

n2 265-A/2001, de 28 de setembro, pela Lei n~ 20/2002, de 21 de agosto, pelo Decreto-

Lei r,~ 44/2005, de 23 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n2 113/2008, de 1 de julho -

notificados para, no prazo de 10 dias, a contar da data da afixação do presente edital,

retirarem as viaturas do local onde se encontram estacionadas, sob pena de, findo o

prazo concedido, a câmara municipal proceder ao seu reboque e à aplicação das taxas

referentes ao reboque e depósito das mesmas, de acordo com o n2 1 e n2 6 do artigo

164~ do Código da Estrada. Para efeito de recuperação, deverão os interessados fazer

prova da propriedade das referidas viaturas:

Freguesia de Alverca do Ribateio e Sobralinho

Alverca do Ribateio

• Estrada de Arruda, Brejo — Ford Transit branco — matrícula 04-21-EN

• Impasse junto à entrada do FCA — Volkswagen Polo cinzento— matrícula 45-91-GM

• Rua 25 de Abril, Bom Sucesso — Opel Astra Cinzento — matrícula 48-58-MM

• Rua dos Cravos — Peugeot 309 branco — matrícula RH-82-59

Freguesia de Castanheira do Ribateio e Cachoeiras

Castanheira do Ribateio

• Rua Prudêncio Duarte Correia — Ford Transit branco — matrícula 61-81-MH

• Rua Vasco Moniz — Fiat Scudo branco — matrícula 59-53-UX
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Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Forte da Casa

• Rua Batista Pereira — Citroen ZX vermelho — matrícula 75-17-IN

Freguesia de Vila Franca de Xira

• Rua Manuel da Silva Burrico — Citroen AX branco — matrícyla 08-59-GV

• Rua dos Varinos — Suzuki azul — matrícula 03-14-NX

Os proprietários das viaturas que não estiverem interessados nas mesmas deverão

contactar a Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público, sita na EN 10,
Pavilhão fvlultiusos de Vila Franca de Xira, 1~ - 2600-203 Vila Franca de Xira, ou através

do telefone n~ 263 285 600, extensões 1522/1530.

Para constar se publica o presente edital e

locais do costume.
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Departamento de Gestãoc~~9nifnistrativa.

substituição, o subscrevi.

outros de igual teor vão ser afixados nos

Fernando Paulo Serra Barreiros, Diretor~ do

Financeira e Jurídica, em regime de

Paços do Município de Vila Franca de Xira, 24 de dezembro de 2014

icipal,O Vice-Presidente da

2/2


