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DATA E ASSINATURA 

Pede Deferimento, 

Assinatura

DPGU_REHL_1.0

Data 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

, na qualidade de Nome 

N.º Identificação Fiscal

PRETENSÃO 

REQUERIMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
Artigos 23.º, 54.º e 81.º  do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação 

Ex.mo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Peniche 

*Quando a caução for titulada por garantia bancária, a mesma deve ser elaborada conforme modelo em uso no Município.

REGISTO DE ENTRADA 
N.º Req. __________Data: ____/____/_______ 

Proc. N.º____________

N.º Guia:_____________ Valor:_____________ 

Rubrica:_______________

 no 

     ;

a que atribui o valor de

 ;

;

com o n.º 

 no valor de 

para

Vem      requerer   apresentar a V. Ex.ª (escolher opção):

1 - Garantia bancária* autónoma à primeira solicitação n.º  da (Entidade bancária) 

valor de                                     (Quantia por extenso)       

2 - A constituição de uma hipoteca a favor do município sobre o(s) lote(s) n.ºs

 (Quantia por extenso) 

3 - Seguro caução n.º  constituído sobre a (Companhia de Seguros) 

no o valor de  (Quantia por extenso) 

4 - Depósito em dinheiro na (Entidade bancária) 

no valor de  (Quantia por extenso)

a favor do Município de Peniche; 

5 - Garantia bancária n.º da (Entidade bancária) 

 (Quantia por extenso) 

substituição da hipoteca anteriormente prestada a favor do Município sobre o(s) lotes n.ºs ;

A prestar no âmbito do processo n.º               /      em nome de 

relativamente ao pedido de licenciamento/comunicação prévia para

por forma a garantir a (riscar o que não se aplica) reposição do terreno nas condições iniciais em que se encontrava antes do início dos 

trabalhos / boa e regular execução das obras de urbanização, ao abrigo do:

Artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, dado que se encontra aprovada a arquitetura do 

processo acima referido, por deliberação camarária/despacho de   /   /  , e para efeitos de emissão de 

licença parcial; 

Artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, dado que o processo acima referido, 

foi procedido de informação prévia registado nestes serviços sob o n.º                   /                      a qual mereceu parecer favorável por 

deliberação camarária/despacho de          /            /                 , e para efeitos de autorização para a execução de trabalhos de 

demolição e/ou escavação e contenção periférica;

Artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, para realização das obras de urbanização do 

processo acima referido, para o qual foi emitido o alvará n.º    /        , com vaidade até  /  /       . 
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