
Libertação da caução apresentada, uma vez que a obra já se encontra licenciada e titulada com o alvará de obras 
nº _______________ (nº6 do artigo 23º do RJUE)

Libertação da caução relativa às obras de urbanização em área a afetar a domínio público municipal, uma vez que 
já foi emitido o respetivo alvará de autorização de utilização (nº 3 do artigo 25º articulado com o artigo 54º do RJUE)

Libertação da caução apresentada, uma vez que já foi efetuada a receção definitiva das obras de urbanização (artigo 
54º do RJUE)

Libertação da caução apresentada, uma vez que a obra já se encontra licenciada e titulada com o alvará de obras 
nº _______________ (nº 1 do artigo 81º do RJUE)

Libertação da caução apresentada, uma vez que já se procedeu ao levantamento do estaleiro, limpeza da área e 
reparação de estragos nas infraestruturas públicas (artigo 86º do RJUE)

 Redução da caução apresentada, no montante de __________________ , devido ao andamento dos trabalhos 
(alínea b) do nº4 articulado com o nº5, ambos do artigo 54º do RJUE)

Para efeitos de transferência bancária anexa-se documento bancário contendo a identificação do IBAN

Vem requerer no âmbito do  processo nº                                       : 
   

REDUÇÃO | LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO

PRETENSÃO 
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*Nome

*Morada

-Código postal
*N.º Identificação B.I. / C.C Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente

Telefone Telemóvel Fax

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

E-mail

Freguesia

Fiscal

*

  Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

*Na Qualidade:  Proprietário  Usufrutuário  Locatário  Superficiário  Outro
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