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Para garantia do integral cumprimento das obrigações assumidas ao abrigo do Contrato de que este 

Anexo é parte plenamente integrante, e nomeadamente de todas as obrigações assumidas perante 

o(a) Mutuante e a QI, a Mutuária obriga-se a constituir e executar a(s) hipoteca(s) unilateral(is), os 

penhor(es) e demais garantias detalhadas abaixo e a cumprir com as demais condições estipuladas 

neste documento, em favor da QI, que neste entorno age e atua em beneficio especifico e direto 

do(a) Mutuante.  

1. GARANTIAS DO CONTRATO DE MÚTUO 

1.1.  Primeira hipoteca unilateral do imóvel sito nas Escadas do Barredo 120, Cave Direito, Porto, 

4050-092 Porto, registado na Conservatório do Registo Predial com o número 3359. 

1.2. Primeiro penhor dos direitos de crédito de eventual contrato de arrendamento do imóvel 

que tenha sido ou venha a ser celebrado; 

1.3. Penhor do valor disponível em cada momento da Conta Reserva constituída; 

1.4. Consignação dos rendimentos e direitos de crédito da Conta Reserva e de eventual contrato 

de arrendamento celebrado ou a celebrar, para liquidação dos juros do financiamento e 

demais custos e impostos devidos no contexto desta operação. 

2. CONSTITUIÇÃO DE CONTA-RESERVA  

2.1. Na data de contratação do financiamento, a Mutuária deverá criar uma nova conta bancária 

(doravante Conta-Reserva) que deverá ser capitalizada pelo montante de €25.000,00, 

proveniente dos recursos disponibilizados pelo financiamento angariado, para garantir e 

assegurar o pagamento do serviço da dívida e custos associados da Operação: 

a) 36 (trinta e seis) meses de serviço de juros, no montante de €22.800,00; 

b)  imposto de selo de 4,0% sobre juros devidos e liquidados; 

c)  Imposto Municipal sobre Imóveis devidos (se não estiver isento) e outras taxas e 

custos associados ao imóvel que sejam devidas durante o horizonte da Operação; 

2.2. Durante o prazo da operação de financiamento, a movimentação da Conta- Reserva será 

realizada mediante autorização conjunta do Eng. Tiago Azevedo Fernandes e de 

representante legal da QI (em representação dos Investidores). 

a) Para este efeito, a Gerência da Mutuária outorga por este meio aos respetivos 

representantes legais da QI a devida autorização para movimentar a Conta Reserva 

conjuntamente com o Gerente da sociedade. 

3. OUTRAS CONDIÇÕES  

3.1. Manutenção por Eng. Tiago Azevedo Fernandes de 100% do capital e direitos de voto da 

sociedade Cidade Competente Unipessoal Lda., com NIPC 510244998; 
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3.2. Impossibilidade de venda (ou promessa de venda) a terceiros e/ou constituição de 

quaisquer outros ónus sobre a(s)quota(s) representativas do capital da Mutuária; 

3.3. O imóvel dado de hipoteca referenciado em 1.1) acima deverá estar livre de quaisquer ónus 

e encargos e ser de propriedade plena de Eng. Tiago Azevedo Fernandes 

3.4. Durante a vigência da Operação, o Eng. Tiago Azevedo Fernandes não poderá vender ou 

prometer vender, parcial ou totalmente o imóvel referenciado em 1.1) acima, nem onerá-

lo de qualquer forma, incluindo a formalização de arrendamentos com terceiros, sem 

prévio consentimento da Querido Investi. 

3.5. Não existência de contencioso materialmente relevante de natureza comercial, laboral, civil 

ou fiscal envolvendo a Mutuária e ou o Eng. Eng. Tiago Azevedo Fernandes; 

3.6. A Mutuária obriga-se a cumprir com todas as obrigações fiscais e perante a Seg. Social, e a 

entregar regularmente à QI (antes fim de prazo de validade) certidões de situação 

regularizada; 

3.7. O Eng. Tiago Azevedo Fernandes deverá ter a sua situação regularizada e sem incidentes 

junto da Segurança Social e da Autoridade Tributária e não se encontrar em situação de 

insolvência ou pré-insolvência pessoal. 

---------------------------- // ---------------------------------------- 


