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CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

EDITAL N.° 7/ 2017
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA SARDINHA, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Mafra.
FAÇO PÚBLICO, ao abrigo do disposto no artigo 165.° do Código da Estrada, que o
veículo da marca Citroen, modelo BX, cor cinza, matrícula EX-41-32, registado em nome
de Lucília Maria Leitão Domingos, com reserva de propriedade a favor da sociedade
comercial Socigrupo-Administração de Compra de Bens em Grupo, Lda., NIPC
501618341, foi removido, no dia 22 de julho de 2016, para o parque de viaturas desta
Câmara Municipal, por se encontrar estacionado abusivamente na Rua dos Moinhos, da
localidade de Caeiros, da Freguesia de Mafra, e que tendo, por um lado, a adquirente
manifestado de forma expressa e inequívoca, em 27 de julho de 2016, considerar o
veículo em causa abandonado a favor do Município de Mafra e, por outro, verificando-se
frustradas todas as posteriores tentativas de notificação do titular da reserva de
propriedade, Socigrupo Administração de Compra de Bens em Grupo, Lda., NIPC
501618341, desconhecendo-se inclusivamente a morada atual da sua sede, afixa-se, ao
abrigo do disposto no n.° 3, do artigo 166.° do Código da Estrada, o presente edital, para
que aquele, ou terceiro a quem o titular da reserva de propriedade tenha
comprovadamente transmitido os seus créditos, proceda ao levantamento da viatura em
causa, junto do Serviço de Polícia Municipal de Mafra, sito na Rua Américo Veríssimo
Valadas, n.° 16, Edifício da Proteção Civil, 2640-405 Mafra, todos os dias úteis, de
Segunda a Sexta-Feira, entre as 09:OOh e as 17:OOh, no prazo de 30/45 dias, nos termos
do disposto no artigo 165.0 do Código da Estrada, mediante o pagamento (em numerário,
terminal ATM, ou cheque, cruzado e à ordem do Município de Mafra) das despesas de
remoção e depósito estabelecidas na Portaria n.° 1424/2001, de 13 de dezembro, na
redação atual, e com a cominação de que, não o fazendo, o veículo se considerar
abandonado, atento o estipulado no n.° 1, do artigo 166.°, do Código da Estrada.
Para constar se publica o presente Edital, que contém 1 (uma) folha, e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.
--Paços do Município de Mafra, 17 de janeiro de 2017.
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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