
EDITAL

N.o I 912O19

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DE PAREDES

2.O TRIMESTRE DE 2OI9

PAULO JORGE MARQUES lNÁClO, Presidente do Conselho dê Administração dos

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Alcobaça, torna público:

Que, nos termos do disposto da alínea d) do artigo 70.'do Códi9o do Procedimento

Administrativo e do número l, artigo 17.'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 2.' Trimestre de 2019, na Zona de Abastecimento de

PAREDES, conforme Anexo.

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 15.", 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 disposiçôes estatuídas na lei, nomeadamente no que se refere aos

parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos.

Durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2019, 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.'

306l2OO7, de 27 de Agosto.

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

incumprimentos detectados sê 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.



E eu, José Manuel Rithó, r unicipalizados de

Alcobaça, o s u bscrevi.

Alcobaça, 02 de Outubro de 20.l 9

O Presidentê do Conselho de Administração,

(Paulo Jorge ues lnácio, Dr.')

Em Anexo: Quadro resumo dos resultados obtidos nas análises efectuadas nos

sistemas/zonas de abastecimento de PAREDES.



s-t^â,..

n)
(Dr 106/07

(vP)

RT R,2 I

2

»

(.)

(i)

3

(.)

Hld,Dâboír.lo§ rE útlc!6 pdktli.6 (tlcP)

rlI,úD[1,2,3d1úsro

Tn-hât«i.tàílc t bl (nfi)

P.állrtr!. kúlarrort

Cáldo

@ikm pnalç1s (iúútúof5I..6)

Sàbo., à 25oC

P.ôfiGbc.{.,oàrdóal6

§íema de Âbasteomsto d€ Pórcds

poíb it 
^nE!.{.r 

(P } - o tocrl..dÊ é áütúâdà â cdhdb d. amoúd ê á9uà pâr. vdií..co dà sE dformlrâd., tEt nno. d€nnidos Íto 0.oc6l! 306/2007 ê 27 dê À!p6to.

zdÉ d. 
^!.tt 

cn-tb (z ) - . írE sêográncã sãtrd. ,o. um ri*ãnà ê àb&m€ib m quàl à &uà Êol/rilclt dê uôà o, ílab dbã's po(|ê §ê. cÍnsld.r.dà unlío.m.
y! ardt's qU. orr9.ün o vp - oírspo.d. à pã!ábFn dG l€sulrróos d.s arúlis€s d!úrâdà§ à á9uà +r c1)mEm 6 m.màs d. quàlkLddlP ÉtâbêLddc .à lgliaéo d ü9o..

(.) ,lão é d.sêlávd qú a c cãltrâCo dc cákio sqlà $pãlor a l@ n'ql ê
O) É dc.êÉvd qu€ . dulE à tdàl ãn catEnâtD .,. óEro .sEF (mÊ!ãÚida €nu€ 1$ Ít0 ê s00 n'g/l «p,.
(c) Não é dê..1ád q(t à coic.it"Co ê í'â9nêb s.J. §üp..lor â s0 Ír9/l ,Ú.
(d) R..diãÉa-s€ qE â§ (Dírcãtt'ac6 d.s. p.ranao €€.m ã!Ú! 0,2 . 0,6 Í194 d€ c,so Ítídu.r rvt.

obter uftla ad€Cuada côbertrla. Ícdas
s€ r€fêl€ a plrârptios, ÍrcqlÉíria ê

27 SMA3ú120íJ'1,
^rdgo o2019.v SMÁ,&ua,

179
273ú120í)7

ANEXO AO - zona de PAREDES

MUNICIPÂL DEsERVrçOS


