
IMP070-02

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• • • •

(Nome) ____________________________________________________________________________________, 

portador do BI/Cartão de Cidadão n.º _________________-_______, NIF _______________, na qualidade de 

representante legal (indicar o cargo) ___________________________________________________ da empresa  

______________________________________________________, vem requerer a suspensão do contrato no 

âmbito das Medidas COVID19, contempladas no Despacho 11/2021 da Câmara Municipal de Leiria, aplicável a 

clientes não domésticos cuja atividade foi encerrada na sequência das medidas legalmente impostas.

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO – COVID19

Exmo. Senhor
Diretor Delegado de Administração dos SMAS de Leiria

Tenho conhecimento que a suspensão do contrato implica o corte de fornecimento de água e que o 

mesmo só é restabelecido após envio do impresso IMP071: Requerimento de Reativação Contrato - 

COVID19, devidamente preenchido e disponível no site dos SMAS de Leiria. 

Tenho conhecimento que, no âmbito das Medidas Covid19 anunciadas no Despacho 11/2021, da Câmara 

Municipal de Leiria, não terei custos de suspensão/reativação do serviço.

Tenho conhecimento que, enquanto o contrato se encontrar suspenso o fornecimento de água está 

interrompido, mas mantenho a responsabilidade pelo contador e pelo consumo ainda não faturado. 

Tenho conhecimento que havendo uso indevido ou violação, incorro no incumprimento do artigo 21.º do 

Regulamento dos SMAS de Leiria e �co sujeito ao pagamento da respetiva tarifa.

Declaro que:

Dados do Contrato

N.º de cliente _____________________________ N.º de instalação (CIL) _______________________________

NIF______________________________________ Leitura atual do contador __________________________m3 

Contacto telefónico __________________ Correio eletrónico ________________________________________

Data _____/_____/________  Assinatura ________________________________________________

Nota 1: Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

Nota 2: Este impresso pode ser assinado digitalmente ou acompanhado de cópia digitalizada
ou fotogra�a do Cartão de Cidadão, permitindo assim con�rmar a identidade do requerente.
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