
 
 Documentação necessária à Celebração do  

Contrato de Fornecimento de Água 

 
 

 

 

Contrato 
em nome 
individual 

Documentos a apresentar: 
– Documento de identificação 
- Cartão de contribuinte (caso o documento de identificação não seja cartão de cidadão) 

- Documentação que comprove a propriedade ou posse do imóvel: 
escritura da compra e venda do imóvel; contrato de arrendamento; 
autorização do proprietário que permita ocupar o imóvel, caderneta 
predial urbana com menos de 6 meses; certidão ou cópia não certificada 
do registo predial do teor da descrição e de todas as inscrições em vigor, 
com menos de 6 meses, entre outros. 
 
Preencher e assinar os modelos: “Contrato” e “Pedido de Ligação e 
Montagem de Contadores” 

 

 

Contrato 
em nome 
coletivo 

Documentos a apresentar: 
- Documento de identificação do(s) representate(s) legal(ais) 
- Cartão de contribuinte  
- Certidão permanente (ou código de acesso) 
- Documentação que comprove a propriedade ou posse, na atualidade, 
do imóvel do requerente, sendo título(s) válido(s): escritura compra e 
venda do imóvel; contrato de arrendamento;  autorização do 
proprietário que permita ocupar o imóvel; caderneta predial urbana com 
menos de 6 meses; certidão ou cópia não certificada do registo predial 
do teor da descrição e de todas as inscrições em vigor, com menos de 6 
meses, entre outros. 
 
 
Preencher e assinar os modelos: “Contrato” e “Pedido de Ligação e 
Montagem de Contadores” 

 

 
 
Como opção poderá aderir ao pagamento por débito direto, devendo preencher 
o modelo: “Autorização de débito direto em conta” e à fatura eletrónica 
(bastando para tal manifestar a sua intenção) 
 
 

Toda a documentação referida pode ser entregue ao balcão da sede da Inframoura 
(Rua das Amoreiras, 8125-497 Vilamoura), remetida por email 
(aguas@inframoura.pt) ou por correio. 

Ligação 
para 
obras 

Documentos a apresentar: 
- Documento de identificação 
- Cartão de contribuinte (caso o documento de identificação não seja cartão de cidadão) 

- Autorização prévia de construção e documento comprovativo do 
pagamento da respetiva taxa à Câmara Municipal de Loulé 
  
Preencher e assinar os modelos: “Contrato” e “Pedido de Ligação e 
Montagem de Contadores” 


