
 
 

GARANTIA BANCÁRIA Nº.............  
 

                                                                                        

 

A pedido da empresa _____________, com sede na ___________, freguesia ________, 

concelho de ____________, NIPC_____________, matriculada sob o número _________na 

Conservatória do Registo Comercial de ____________, com o capital social de 

(Eur.)____________(extenso), a _____________, instituição de crédito, com sede na 

__________________, em _____________, NIPC____________, matriculada  sob o 

Nº____________, na (conservatória), com o capital institucional de ____________, vem, pelo 

presente instrumento, prestar a favor de CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ, com sede 

na AVENIDA SARAIVA DE CARVALHO, S/N, na FIGUEIRA DA FOZ, garantia bancária no valor de  

EUR:_________(valor por extenso) a que pode ser acrescido um montante não superior a 5% 

destinado a remunerar encargos de administração caso se mostre necessário aplicar o disposto 

nos artigo 54.º, 84º e 85º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 136/14, de 9 de setembro, destinado a servir de CAUÇÃO PARA GARANTIA DA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO ____________, FREGUESIA_____________, 

CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ – PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº_______DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ.------ 

Nos termos da presente garantia, a _____________(nome instituição bancária) pagará, até ao 

montante acima garantido e contra o simples pedido formulado por escrito, qualquer verba que 

a beneficiária reclame com a alegação de incumprimento contratual por parte da 

empresa___________, no referido contrato, sem que caiba à _______________ (nome da 

instituição bancária) saber do fundamento ou legitimidade de tal pretensão.------------------------- 

A presente garantia é válida por um ano, a contar da data da sua emissão, automaticamente 

renovável por iguais e sucessivos períodos, até à receção definitiva das obras de urbanização a 

que corresponde o processo referido ou mediante a autorização expressa da Câmara Municipal 

da Figueira da Foz. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FIGUEIRA DA FOZ, ____, ________ de 20___ 
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