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A preencher pelo requerente: 

Ramal de água  Ramal de saneamento 
Dados do Requerente 

Nome

Cartão cidadão NIF

Morada

Localidade Código -

Telefone Telemóvel Email

Cliente

 

para o seu prédio sito em:

 

 

 

 

 
 

Local de Consumo

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA
Rua da Cooperativa N.º 65 C - S. Romão - 2410-256 LEIRIA
Número de Identificação Fiscal: 680 017 550 

Geral 244 817 300 Avarias 800 202 252 Leituras 800 500 007 geral@smas-leiria.pt www.smas-leiria.pt• • • •

Postal

A preencher pelos SMAS de Leiria:

Ramal Água Saneamento

Processo

Rede

Ramais

Distância

Chapa

REQUISIÇÃO DE RAMAL

Exmo. Senhor
Diretor Delegado de Administração dos SMAS de Leiria

-

Nome

Cartão cidadão NIF

Morada

Localidade Código Postal

Telefone Telemóvel Email

Dados do Representante

vem solicitar a V. Exa. de harmonia com o artigo 41.º do Regulamento 594/2018, de 4 de setembro, a:

Execução

Rua Localidade

Freguesia inscrito na matriz predial urbana da freguesia de sob o n.º

com  número  de aprovação de águas 

com  número  de aprovação de esgotos

Data / / Assinatura ________________________________________________

Nota: Este impresso pode ser assinado digitalmente ou acompanhado de cópia digitalizada
ou fotografia do Cartão de Cidadão, permitindo assim confirmar a identidade do requerente.

Mudança Ligação (no caso de ramais de saneamento já executados em obra)

Informação sobre 
preenchimento 
abaixo



IMP097-02

A preencher pelo requerente: Ramal de água 
 Ramal de saneamento 

Dados do Requerente 

Nome

Cartão cidadão
NIF

Morada

Localidade
Código

-

Telefone
Telemóvel

Email

Cliente

 

 para o seu prédio sito em: 

 

 

 

 

 

 
 

Local de Consumo

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA

Rua da Cooperativa N.º 65 C - S. Romão - 2410-256 LEIRIA

Número de Identificação Fiscal: 680 017 550 

Geral 244 817 300 Avarias 800 202 252 Leituras 800 500 007 geral@smas-leiria.pt www.smas-leiria.pt

•
•

•
•

Postal

A preencher pelos SMAS de Leiria:

Ramal Água
Saneamento

Processo

Rede

Ramais

Distância

Chapa

REQUISIÇÃO DE RAMAL

Exmo. Senhor

Diretor Delegado de Administração dos SMAS de Leiria

-

Nome

Cartão cidadão
NIF

Morada

Localidade
Código Postal

Telefone
Telemóvel

Email

Dados do Representante

vem solicitar a V. Exa. de harmonia com o artigo 41.º do Regulamento 594/2018, de 4 de setembro, a:

Execução

Rua

Localidade

Freguesia
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de sob o n.º

- com  número  de aprovação de águas 

- com  número  de aprovação de esgotos

Data / /
Assinatura ________________________________________________

Nota: Este impresso pode ser assinado digitalmente ou acompanhado de cópia digitalizada

ou fotografia do Cartão de Cidadão, permitindo assim confirmar a identidade do requerente.

Mudança Ligação (no caso ramais saneamento já executados em obra)

SIMPLES E CLARO. A PENSAR EM SI.

QUER PEDIR UM RAMAL? 
COMO EFETUAR O SEU PEDIDO:

Para efetuar o pedido de ramal verifique em que situação 
se encontra o seu prédio e preencha o requerimento em conformidade:

a) O requerente é o nome que consta da caderneta predial urbana, à data atual, 
(independentemente do nome que conste da fatura);

b)  Preencher o campo “Cliente de Água“ e “ Local Consumo” 
c) Cópia da caderneta predial urbana 
d) Enviar cópia Cartão de Cidadão
e) Em caso de empresa, para além do já indicado:
 · Assinatura de gerente 
 · Código da Certidão Permanente

Se já tem contador de água e pretende pedir Ramal de Saneamento:

a) O nome do requerente é o nome que consta da Declaração Descritiva aprovada nestes Serviços;
b) Deve pedir ramal de água e ramal de saneamento
c) Preencher também o “Requerimento  Vistoria Declaração Descritiva”
d) Enviar cópia Cartão de Cidadão
e) Cópia da caderneta predial urbana 
f) Em caso de empresa, para além do já indicado:
 · Assinatura de gerente 
 · Código da Certidão Permanente 

Prédios antigos sem ramal de água  (e sem projetos prediais aprovados):

a) O nome do requerente é o nome em estão os Projetos Prediais de água e esgotos;
b) Deve pedir ramal de água e ramal de saneamento
c) Enviar cópia Cartão de Cidadão
d) Indicar os números de Aprovação dos Projetos 
e) Em caso de empresa, para além do já indicado:
 · Assinatura de gerente 
 · Código da Certidão Permanente

Prédios em construção: 
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