
MINUTA 
GARANTIA BANCÁRIA/SEGURO-CAUÇÃO 

(Execução de trabalhos de demolição ou de escavação e  
contenção periférica até à profundidade do piso de menor cota) 

Beneficiário: Município de Figueira da Foz 
Sede:  Av.ª Saraiva de Carvalho, Apartado 197 EC Bairro da Estação 

3084-501 Figueira da Foz 

O Banco/Seguradora _______________________ com sede em ______________, 
Pessoa Colectiva n.º ______, com o Capital Social de Euros ______________, vem pelo 
presente documento, prestar uma garantia bancária/seguro-caução a favor do 
Município de Figueira da Foz, nos termos e nas condições a seguir discriminadas: 

1. ORDENADOR/TOMADOR: _______________________________, Contribuinte
Fiscal n.º ___________________, com sede/domicílio em __________________. 
2. VALOR DA CAUÇÃO: __________________________________ Euros (extenso).
3. OBJETO E FINALIDADE DA GARANTIA: A presente caução é emitida no âmbito
da execução de trabalhos de demolição ou de escavação e contenção periférica até à 
profundidade do piso de menor cota, no processo de obras a tramitar na Câmara 
Municipal de Figueira da Foz sob o n.º ___.____/______, e destina-se a assegurar a 
reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes do início dos trabalhos, 
em caso de indeferimento do pedido de licenciamento, de acordo com o disposto no 
artigo 81.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 
09/09. 
4. RESPONSABILIDADE: O Banco/Seguradora responsabiliza-se no âmbito desta
garantia bancária/seguro-caução, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda 
e qualquer importância, até ao limite de garantia, que lhe seja reclamada, à primeira 
solicitação, logo que interpelado por simples notificação escrita, pelo Município de 
Figueira da Foz, sem que este tenha que justificar o pedido, não podendo o 
Banco/Seguradora tomar em consideração quaisquer objeções do Ordenador/Tomador, 
sendo-lhe igualmente vedado opor ao Município de Figueira da Foz quaisquer reservas 
ou meios de defesa de que o Ordenador/Tomador se possa fazer valer perante o 
Banco/Seguradora. 
5. VALIDADE: A presente garantia/seguro-caução permanece válida até que seja
expressamente autorizada a sua libertação pelo Município de Figueira da Foz, não 
podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e 
independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos. 
6. LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO: O valor da caução será libertado após a emissão do
alvará de licença de obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração, 
mediante comunicação do Município de Figueira da Foz ao Banco/Seguradora. 

______________________________, _____, de _________________de 20___. 

(Banco ou Seguradora) 

Mod.52 


	com sede em: 
	undefined: 
	com o Capital Social de Euros: 
	vem pelo: 
	undefined_2: 
	com sededomicílio em: 
	undefined_3: 
	Euros extenso: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	e destinase a assegurar a: 
	undefined_6: 
	de: 
	de 20: 
	undefined_7: 


