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Redução de Garantia Bancária  

de Obras de Urbanização 
(nos termos do artigo 54.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12, na atual redação) 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome______________________________________________________________________________________________,  

NIF / NIPC n.º _________________, BI/CC n.º ________________, emitido pelo Arquivo de Identificação de/Registo 

Comercial __________________válido até ____/____/_____ estado civil ____________________, residente/sede em 

____________________________________________________________________________________________________  

código postal ________-_____,_________________, Telefone _____________________, Telemóvel __________________ 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de titular do alvará n.º ________/________, Proc. n.º 

________/___________relativo ao loteamento com obras de urbanização sitas em 

_________________________________________________________________________________________freguesia de 

____________________________________________ do Município de Santiago do Cacém, ao abrigo do artigo 54.º  

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a realização de vistoria para efeitos de redução da garantia bancária 

n.º __________________________________ emitida pelo Banco/Caixa_____________________________________, 

referente à execução das obras de infraestruturas descritas no relatório em anexo.    

 

Pede deferimento 

 

Santiago do Cacém, ________ de _____________________ 20________ 

 
O Requerente, ________________________________________________________________________________ 
 

(Conferi os dados do BI / CPC – O Funcionário, _____________________________________ ) 
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REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
 

--FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS--  

                        

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES  
 

(B) 

 Fotocópia do Livro de Obra 
 

 

 Relatório das obras efetuadas e estado das mesmas (com identificação de cada especialidade), subscrito 
pelo técnico responsável pelas mesmas  
 

 

 Certificados e/ou relatórios das entidades fiscalizadoras sobre o estada dos trabalhos de infraestruturas de 
gás, eletricidade e telecomunicações 
 

 

 Outros elementos complementares (especificar): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
(A)– A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B)– A preencher pelos serviços 
 
 
3. CONFIRMAÇÃO  

 

 O Funcionário _________________________________________________________,    Data _______ / ______ / ______ 

 

  O Requerente _________________________________________________________________________________. 

 

 
A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º ____________no valor de ______________________ em _____/_____/_________ 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas Turismo -               
269 829 425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt   
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