
 

IMP.060v02 

REQUERIMENTO DE RAMAL DE LIGAÇÃO   
 
 

Água �                                          Saneamento  �                                     Pluviais �                                                                   
 

Nº: _______________/ ________________  
 

Nome:__________________________________________________________________________________________  

Número de Identificação Fiscal:  _________________ 

Contatos:  _____________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

Requisita o Ramal  

Prédio:     �  Em construção   �  Existente     Situação do requerente:  � Proprietário  � Construtor   � Outro (1) 

Morada a intervir: _______________________________________________________________________________  

(Fora dos centros urbanos, deverá ser apresentada planta de localização com respetivas coordenadas)  

Freguesia: _____________________________________    

Código Postal: ________-_______  ___________________________________________  

A morada para envio de correspondência é:  ________________________________________________________  Código Postal: 

________-_______  ___________________________________________  

Dados necessários para o pedido de ramal: (1 e 2) 

 �  Documento de Identificação (B.I. / C.C. / Passaporte/ T. Residência) e do nº de contribuinte do requerente; 

�  Nº do Artigo Matricial _____, que consta na caderneta predial da freguesia _______________; 

 �  Licença de Obras nº  _______________________, em vigor até ________________________________ 

Importante: 

A Taviraverde não executa ramais de ligação em propriedade privada, ficando a caixa de ramal ao limite da propriedade. 

 

No caso de os trabalhos carecerem de acompanhamento pela PSP, o respetivo custo será posteriormente faturado ao cliente. 

 

Os orçamentos de ramais são válidos por 90 dias, sem prejuízo de se estender essa validade, caso se tratem de trabalhos previstos no tarifário em 

vigor e desde que o mesmo não tenha sido alterado. 

 
 

 
Tavira,  ________________________________ 

 
 

O Declarante, 
 
 

______________________________________ 
(Assinatura igual ao B.I./C.C.) 

 

 
Tavira,  ____________________________  

 
 

O Colaborador do Departamento Comercial, 
 
 

______________________________________ 
 

 
 
Instruções de preenchimento: 

(1) Sendo proprietário terá que apresentar escritura de compra ou caderneta predial, tratando-se de construtor terá que ser apresentada Licença de Obras; se não for nenhuma destas 
situações, terá que apresentar autorização ou contrato com o proprietário.  

(2) Só é requerida a apresentação destes documentos, não sendo necessário anexar cópia dos mesmos (excepto para o BI e Contribuinte, que é necessário juntar a cópia ao processo). 
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