Câmara Municipal

EDITAL N.° 29/2021
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VEÍCULO - PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO
Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, procede à
Notificação por meio de Edital, por solicitação do Ex.mo Senhor Intendente e Comandante da
Divisão de Polícia de Segurança Pública de Sintra, António Jorge R. P. Resende da Silva, e por se
terem demonstrado infrutíferas todas as tentativas de notificação efetuadas anteriormente, do
proprietário do veículo de matricula l-STR-92-98, ao abrigo do disposto no artigo 166°, número 3
do Código da Estrada, cumpridos que foram os preceitos constantes no número l do mesmo artigo
e diploma, fazendo saber que o veículo de matrícula l-STR-92-98, da marca Yamaha, modelo
Aerox, que está, à presente data, registado em nome do Ex.mo Senhor Hugo Manuel Dias Mira,
com última residência conhecida na Rua do Bocage, número 36, Alpiarça, se encontra nesta data
no parque de viaturas da 62.a Esquadra de Queluz, sita na Rua Adriano Correia de Oliveira,

Edifício P.S.P., 2745-055 Queluz, há mais de 90 dias a esta parte.
Mais se notifica o proprietário que a referida viatura deve ser levantada por quem tiver
legitimidade para o fazer, do parque onde se encontra, no prazo de 30 dias a partir da afixação
deste Edital, mediante a apresentação dos documentos do veículo e prévia regularização das
despesas de remoção e depósitos devidas, sob pena de a mesma ser considerada abandonada a
favor do Estado.

Para constar se lavrou o presente Edital que vai ser publicado no site do município em
www.cm-alpiarca.pt, bem como afixado na última residência conhecida do proprietário e nos

locais de estilo do Município.
O Presidente da Câmara Municipal,

[Autenticação] Di9Íta"y,si9ned.by,

&^rnando fêS^c^r

Atracado pereFra"

Pereira Date: 2021.06.08
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Mário Fernando A. Pereira
Assinatura digital de igual valor probatório dos congéneres em papel com assinatura manuscrita, ao abrigo do Decreto-Lei n° 290-D/99 de 02 de agosto, na atual redaçâo
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.
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CERTIDÃO

/ _ J ^ \ (, v\Cj ^t\ ^~(\r^ (-7^^ Q ^ (7_QS-G^^ _, funcionário da Câmara Municipal
deAlpiarça.—
— Certifica, para os devidos efeitos, que procedeu hoje à afixação do Edital n.° ^- f ,2021 nos lugares
públicos do costume.
— Alpiarça, ^ de 'V<, f<^ (L. de 2021.

^s~

O Funcionário,
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