
 
Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 

Assunto: Pedido de Pagamento de Coima e Custas Processuais em Prestações  
Processo de Contraordenação n.º __________/__________  
 

1. Requerente:  

Nome/designação: ____________________________________________________________________________________________,  
Domicílio/sede: _______________________________________________________________________________________________,  
Freguesia: ____________________________________ Código postal: ________-______, __________________________________,  
Identificação fiscal n.º: __________________________________ BI/ CC n.º: ______________________________________________,  
Telefone n.º _________________; __________________ E-mail: _______________________________________________________,  
Na qualidade de 1: ____________________________________________________________________________________________,  
Representado por 2: ___________________________________________________________________________________________,  
Identificação fiscal n.º: __________________________________ BI/ CC n.º: ______________________________________________,  
Telefone n.º _________________; __________________ E-mail: _______________________________________________________,  
1) Proprietário, titular do direito de uso e habitação, usufrutuário, locatário, superficiário; 2) deverá apresentar e juntar cópia do documento habilitante ou 
a reconhecer a qualidade e poderes para representar; 3) mandatário, administrador, procurador, outro;  
 

2. Exposição do pedido:  

Vem, na qualidade de arguido(a) solicitar a V. Ex.ª, de acordo com o disposto no n.º 5 do art. 88.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de 
outubro, atualizado, que o pagamento da coima que lhe é aplicada, seja efetuada em _______ prestações (o valor das custas 
processuais tem que ser liquidado por inteiro na primeira prestação).  
 

3. Anexos:  

Elemento a apresentar:  

□ Documento comprovativo de que se encontra em situação económica que não lhe permite o pagamento, de uma só vez, do 

montante da coima;  
Outros elementos que pretende apresentar:  

□__________________________________________________________________________________________________________;  

□ _________________________________________________________________________________________________________.  

 

Em conformidade com o preceituado no n.º5 do art. 88.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, atualizado, vem deste modo 
solicitar a V. Ex.ª o pagamento de coima e custas processuais em prestações.  
Pede deferimento.  
 

O (a) requerente ___________________________________________________, Cabeceiras de Basto ____/____/_____  
 

O requerente responsabiliza-se pela informação prestada, quanto à pretensão e conteúdo. 
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