REGISTO DE ENTRADA

Exm.(ª) Senhor(a)
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas

EDOC:

URB:

DATA:
FUNCIONÁRIO:

SUBSTITUIÇÃO DO MEIO DE GARANTIA DA CAUÇÃO EXISTENTE SOBRE LOTE INSERIDO EM AUGI
Nome/Firma ______________________________________________________________________________
NIF :

BI/CC:

de

/

/

SIC de

Morada/Sede: _____________________________________________________________________________
Localidade: ______________________

Freguesia: _________________ Concelho: ___________________

Código Postal :

Tlf. :

E-mail: ___________________________________________________________________________________
Qualidade:

Proprietário

Mandatário

Outro: ___________________________________

Requer, ao abrigo do disposto no n.º 5, do art. 27º, da Lei 91/95 de 2 de setembro, com a redação atual, no que diz respeito
ao lote _______, inserido no Alvará de Loteamento N.º _____________ de ____/____/________, referente ao Bairro
____________________________________, sito na freguesia de ______________________________________, a que
corresponde

o

processo

__________________________,

a

_________________________________________________________

substituição
(1),

da

caução

prestada

por

no valor de _______________________€, por

_________________________________________________________ (2), no valor de _________________________€.
Mais se requer que seja emitida certidão de deferimento da sua pretensão em deliberação de reunião de Câmara para, deste
modo e nos termos da legislação supra mencionada, poder proceder ao cancelamento da inscrição da hipoteca legal

(3).

Anexar:
Original da garantia bancária ou fotocópia autenticada do depósito de caução;
Original ou fotocópia autenticada da certidão do registo predial onde consta a inscrição do ónus (3);
Declaração da CAC onde conste que as comparticipações do (s) lote (s) se encontram em dia;

Para efeitos do presente pedido, autorizo a notificação via e-mail

Pede deferimento, Odivelas, ______ de ______________________ de 20___

O(s) Requerente(s) ________________________________________________________________________________
Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade nada tendo omitido.

(1)
(2)
(3)

Indicar qual o tipo de garantia a substituir (hipoteca legal existente sobre o lote / depósito de caução n.º ___, do banco ___ / garantia bancária n.º
___, do banco ___ / outra);
Indicar novo meio de garantia (depósito de caução n.º ___, do banco ___ / garantia bancária n.º ___, do banco ___ / outra);
Apenas se aplica a pedidos de substituição de hipoteca legal existente sobre o lote;
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