CONDIÇÕES PARTICULARES A CONSTAR DAS GARANTIAS
BANCÁRIAS

- Modelo para os trabalhos de demolição, escavação e contenção periférica

Município do Porto
GARANTIA BANCÁRIA N.º ___________
A/O (identificação da dependência bancária e morada), vem a pedido do Sr.(a) /Firma
(nome, identificação fiscal e morada), constituir a favor do Município do Porto, uma
Garantia Bancária destinada a garantir a reposição do terreno nas condições em que se
encontrava antes do inicio dos trabalhos de escavação e contenção periférica,
referente ao processo de construção n.º (N.º Processo), sito em
___________________________, freguesia de _____________________, no valor de
______________________€ (por extenso).
Nos termos da presente Garantia a entidade pagará até ao montante acima garantido
e contra o simples pedido formulado por escrito, qualquer verba que a Beneficiária
reclame, quando alegue o incumprimento das obrigações objeto desta Garantia,
assumidas pela Ordenante perante a Beneficiária.
A presente garantia está ainda sujeita a atualização, podendo ser reforçada ou
reduzida, não podendo ser anulada ou alterada sem o consentimento do Município do
Porto.
Garantia é válida por um ano, automaticamente renovável por períodos iguais e
sucessivos, permanecendo em vigor até que o Município do Porto comunique que dela
prescinde expressamente, depois de homologada a receção definitiva das obras
garantidas.
Data, _________________

- Modelo para a emissão de licença parcial e construção de estrutura

Município do Porto
GARANTIA BANCÁRIA N.º ___________
A/O (identificação da dependência bancária e morada), vem a pedido do Sr.(a) /Firma
(nome, identificação fiscal e morada), constituir a favor do Município do Porto, uma
Garantia Bancária destinada a garantir a demolição da estrutura até ao piso de menor
cota em caso de indeferimento, referente ao processo de construção n.º (N.º
Processo), sito em _______________, freguesia de_______________, no valor de
____________€ (por extenso).
Nos termos da presente Garantia a entidade pagará até ao montante acima garantido
e contra o simples pedido formulado por escrito, qualquer verba que a Beneficiária
reclame, quando alegue o incumprimento das obrigações objeto desta Garantia,
assumidas pela Ordenante perante a Beneficiária.
A presente garantia está ainda sujeita a atualização, podendo ser reforçada ou
reduzida, não podendo ser anulada ou alterada sem o consentimento do Município do
Porto.
A presente Garantia é válida por um ano, automaticamente renovável por períodos
iguais e sucessivos, permanecendo em vigor até que o Município do Porto comunique
que dela prescinde expressamente, depois de homologada a receção definitiva das
obras garantidas.
Data, _________________

- Modelo para as obras de urbanização
Município do Porto
GARANTIA BANCÁRIA Nº ___________
A/O (identificação da dependência bancária e morada), vem a pedido do Sr. (a.) / firma
(nome, identificação fiscal e morada), constituir a favor do Município do Porto, uma
garantia bancária destinada a garantir a boa execução das obras de urbanização do
loteamento (N.º Processo e Nº de Alvará de Loteamento) / Construção (Nº. Processo),
sito em __________________, Freguesia de ____________, no valor de
_______________________ (por extenso).
Nos termos da presente garantia a entidade pagará até ao montante acima garantido e
contra o simples pedido formulado por escrito, qualquer verba que a Beneficiária
reclame, quando alegue o incumprimento das obrigações objeto desta garantia,
assumidas pelo Ordenante perante a Beneficiária.
A presente garantia está ainda sujeita a atualização, podendo ser reforçada ou
reduzida, não podendo ser anulada ou alterada sem o consentimento do Município do
Porto.
A presente Garantia é válida por um ano, automaticamente renovável por períodos
iguais e sucessivos, permanecendo em vigor até que o Município do Porto comunique
que dela prescinde expressamente, até à homologação da receção definitiva das obras
garantidas.
DATA _______________

CONDIÇÕES PARTICULARES A CONSTAR DAS APÓLICES DE
SEGURO-CAUÇÃO

- Modelo para os trabalhos de demolição, escavação e contenção periférica

A (companhia de seguros), com sede em ______________, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de _____________, com o capital social de
_____________________, presta a favor do Município do Porto e ao abrigo de
contrato de seguro-caução celebrado com (tomador do seguro), garantia à primeira
solicitação, no valor de ____________, destinada a garantir a reposição do terreno nas
condições em que se encontrava antes do inicio dos trabalhos de escavação e
contenção periférica, referente ao processo de construção n.º (N.º Processo), sito em
___________________________, freguesia de _____________________, no valor de
______________________€ (por extenso).
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia, nos cinco dias úteis
seguintes à primeira solicitação escrita do Município do Porto, sem quaisquer reservas,
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu
benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o cumprimento das obrigações
que o (tomador de seguro) assume com o licenciamento referido.
A companhia de seguros renuncia irrevogavelmente ao benefício de excussão prévia e
obriga-se a honrar a presente garantia à primeira solicitação, não podendo opor ao
Município do Porto quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro-caução
celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A garantia prestada pela presente apólice entra em vigor a _____/_____/_____, sem
necessidade de qualquer notificação.
A garantia prestada está ainda sujeita a atualização, podendo ser reforçada ou
reduzida, não podendo ser anulada ou alterada sem o consentimento do Município do
Porto.
A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser
revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até que seja declarado por escrito o
seu cancelamento pelo Município do Porto, depois de homologada a receção definitiva
das obras garantidas.
DATA _________________

- Modelo para a emissão de licença parcial e construção de estrutura

A (companhia de seguros), com sede em ______________, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de _____________, com o capital social de
_____________________, presta a favor do Município do Porto e ao abrigo de
contrato de seguro-caução celebrado com (tomador do seguro), garantia à primeira
solicitação, no valor de ____________, destinada a garantir a demolição da estrutura
até ao piso de menor cota em caso de indeferimento, referente ao processo de
construção n.º (N.º Processo), sito em _______________, freguesia
de_______________, no valor de ____________€ (por extenso).
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia, nos cinco dias úteis
seguintes à primeira solicitação escrita do Município do Porto, sem quaisquer reservas,
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu
benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o cumprimento das obrigações
que o (tomador de seguro) assume com o licenciamento referido.
A companhia de seguros renuncia irrevogavelmente ao benefício de excussão prévia e
obriga-se a honrar a presente garantia à primeira solicitação, não podendo opor ao
Município do Porto quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro-caução
celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A garantia prestada pela presente apólice entra em vigor a _____/_____/_____, sem
necessidade de qualquer notificação.
A garantia prestada está ainda sujeita a atualização, podendo ser reforçada ou
reduzida, não podendo ser anulada ou alterada sem o consentimento do Município do
Porto.
A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser
revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até que seja declarado por escrito o
seu cancelamento pelo Município do Porto, depois de homologada a receção definitiva
das obras garantidas.
DATA _________________

- Modelo para as obras de urbanização

A (companhia de seguros), com sede em ______________, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de _____________, com o capital social de
_____________________, presta a favor do Município do Porto e ao abrigo de
contrato de seguro-caução celebrado com (tomador do seguro), garantia à primeira
solicitação, no valor de ____________, destinada a garantir a boa execução das obras
de urbanização do loteamento (N.º Processo e Nº de Alvará de Loteamento) /
Construção (Nº. Processo), sito em__________________, Freguesia de ____________,
no valor de _______________________ (por extenso).
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia, nos cinco dias úteis
seguintes à primeira solicitação escrita do Município do Porto, sem quaisquer reservas,
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu
benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o cumprimento das obrigações
que o (tomador de seguro) assume com o licenciamento referido.
A companhia de seguros renuncia irrevogavelmente ao benefício de excussão prévia e
obriga-se a honrar a presente garantia à primeira solicitação, não podendo opor ao
Município do Porto quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro-caução
celebrado entre esta e o tomador do seguro.
A garantia prestada pela presente apólice entra em vigor a _____/_____/_____, sem
necessidade de qualquer notificação.
A garantia prestada está ainda sujeita a atualização, podendo ser reforçada ou
reduzida, não podendo ser anulada ou alterada sem o consentimento do Município do
Porto.
A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser
revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até que seja declarado por escrito o
seu cancelamento pelo Município do Porto, depois de homologada a receção definitiva
das obras garantidas.
DATA _________________

