IMPUGNAÇÃO JUDICIAL
Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO N.º
IDENTIFICAÇÃO
Nome/ Designação
Representado por
Residência/ Sede
Freguesia
Código postal

-

N.º de Identificação Fiscal

Localidade
Contacto telefónico

Email

PEDIDO
Na qualidade de arguido(a) no processo de contraordenação supra referido, tendo sido notificado da decisão
proferida no âmbito do mesmo, e com ela não concordando, vem apresentar a sua impugnação judicial, que
junta, em anexo.

Pede deferimento,
Tavira,

/

/
O/A Arguido
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Exmo. Sr.
Juiz do Tribunal de Instância de Tavira
Comarca de Faro
PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO N.º
PEDIDO
, arguido(a) no processo de
contraordenação supra referido, tendo sido notificado(a) da decisão proferida no âmbito do mesmo, que lhe
aplicou uma coima no valor de €

, acrescida de custas no montante de €

não se conformando com a mesma, vem dela recorrer, conforme disposto no art. 59.º, n.º 3 do DL n.º 433/82
de 27 de outubro, o que faz com os seguintes fundamentos:
1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º
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Em conclusão:
A)
B)
C)

Nestes termos e nos demais de direito que V. Exa. superiormente suprirá,
requer o(a) ora recorrente, (nome)
que o presente recurso seja julgado procedente e que a decisão contra ele(a)
proferida pela Câmara Municipal de Tavira, que o(a) condenava ao pagamento
de uma coima no valor de €

(extenso)

seja revogada e, em consequência,
seja o (a) arguido (a) absolvido (a) de todos os factos que lhe são imputados,
ou, caso assim não se entenda, lhe seja aplicada uma mera admoestação, nos
termos do art. 51.º do RGCO, ou a coima mínima legalmente prevista.
E.D.
O/A Arguido
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