
Faça a ligação do ramal à rede 
de saneamento de águas residuais. 
Proteja a sua saúde e o ambiente.

É muito importante que se ligue pois deste modo está a garantir 
o tratamento adequado das águas residuais e a gestão racional 
e sustentada dos recursos hídricos da nossa região.

Quando proceder à ligação deverá abandonar as soluções alternativas, 
nomeadamente as fossas sépticas até agora utilizadas.

Com a extenção da rede de saneamento até à sua rua contribuimos para:
> Eliminar esgotos a céu aberto
> Proteger a saúde de todos
> Acabar com os maus cheiros
> Melhorar a qualidade dos solos e da água
> Desenvolver a sua Freguesia

A correta drenagem de águas residuais domésticas, 
permite suprimir focos  de insalubridade prejudiciais à saúde 
e ao ambiente. 

A rede de saneamento dos SMAS de Leiria garante eficácia 
no tratamento das águas residuais, mas para que tudo funcione 
bem, é indispensável que a ligação do ramal esteja feita.

A ligação à rede de saneamento é obrigatória (de acordo com o Regulamento 
594/2018, de 4 de setembro) e os ramais até 20 metros (da rede pública 
até ao limite da propriedade) são gratuitos!

Para solicitar a ligação, são necessários os seguintes elementos:

> Prédios com ramal de água com contador
Nº de cliente de água, NIF, contacto telefónico, endereço eletrónico 
e caderneta predial urbana atualizada;
> Prédios com ramal de água sem contador
Nº de aprovação (Memória Descritiva/Projecto), NIF, contacto telefónico, 
endereço eletrónico, morada e caderneta predial urbana atualizada;
> Prédios sem ramal de água
Declaração das Instalações Prediais (Memória Descritiva) 
e caderneta predial urbana atualizada;
> Prédios em construção
Nº de aprovação do projeto de águas e do projeto de esgotos, 
NIF, contacto telefónico, endereço eletrónico e morada.

Os requerimentos estão disponíveis na www.smas-leiria.pt e podem ser 
enviados por e-mail (geral@smas-leiria.pt), por correio normal ou 
colocados na caixa correio do edifício sede em São Romão (morada abaixo).

Para esclarecimentos adicionais ligar 244 817 300, 
opção 2 (área técnica) seguida novamente de opção 2 (ramais).

Ao ligar-se à rede de saneamento básico está a fazer a sua contribuição 
para a melhoria da sua qualidade de vida e para a melhoria 
dos recursos hídricos da nossa região.

LIGUE-SE À REDE DE SANEAMENTO:
EVITE ODORES E CONTAMINAÇÕES

SIMPLES E CLARO. A PENSAR EM SI.
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CONTACTOS
Morada: Rua da Cooperativa, 65C
São Romão 2410-256 Leiria
Telefones: Geral - 244 817 300
Leituras - 800 500 007
Avarias - 800 202 252
E-mail: geral@smas-leiria.pt

www.smas-leiria.pt

F0
11_

01
 A

br
/2

02
1

SMAS +SUSTENTÁVEL
Seja + SUSTENTÁVEL: 
Aproveite ao máximo, utilizando o mínimo.
A água é um recurso essencial mas finito.


