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QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DE FERRARIA DE ALPEDRIZ

3,O TRIMESTRE DE 2O2O

PAULO JORGE MARQUES lNÁClO, Presidente do Conselho de Administração dos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Alcobaça, torna público:

Que, nos termos do disposto da alínea d) do anigo 70.'do Código do Procedimento

Administrativo e do número l, artigo l7.o do Decreto-Lei n.' 306/2007, de 27 de

Agosto, se publica os resultados obtidos nas análises de demonstração de

conformidade com as normas de qualidade da água constante do Anexo I do referido

Decreto-Lei, relativos ao 3.o Trimestre de 2020, na Zona de Abastecimento de

FERRARIA DE ALPEDRIZ, conforme Anexo.

Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2020, foram realizadas as análises

previstas no PCQA e constantes do quadro resumo da Qualidade da Água, cujos

resultados analíticos apresentados demonstraram que a água distribuída no Concelho

de Alcobaça está em conformidade com os normas estabelecidas no Decreto-Lei n.o

30612007, de 27 de Agosto.

A repetição das amostragens e das análises, demonstraram que os eventuais

incumprimentos detectados se deveram a situações pontuais, que não tiveram

continuidade ao longo do tempo, não havendo desta forma implicações para a Saúde

Pú blica.

Para constar se lavrou o presente Edital (que integra, no seu conjunto 3 folhas) e outros

de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Alcobaça cumprem um Plano de

Controlo da Qualidade da Água - PCQA, apresentado ao lnstituto Regulador de Águas e

Resíduos - IRAR, com base no disposto nos artigos 14." e I5.", que inclui todos os

Sistemas/Zonas de Abastecimento de Água do Concelho de Alcobaça, com as colheitas

regulares efectuadas em 179 Pontos de Amostragem. As determinações são realizadas

de acordo com as disposições estatuídas na lei, nomeadamente no que se refere aos

parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.
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E eu, José Manuel Ril

Alcobaça, o s u bscrevi.

Alcobaça, 4 de dezembro de 2020

O Presidênte do Conselho de Administração,

es lnácio, Dr.')

Em Anexo: Quadro resumo dos resultados obtidos nas análises efectuadas no

sistema/zona de abastecimento de FERRARIA DE ALPEDRIZ.
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ANEXO AO FERRARIA DE ALPEDRIZ
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