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Assembleia Legislativa da Regiäo Aut6noma dos Acores

COMISSA0 DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

RELATORIO SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

N° 8/2009 - REGIME JURIDIC° DA RECOLHA, TRATAMENTO E DESCARGA

DE AGUAS RESIDUA'S URBANAS

Capitulo I

INTRODUCAO

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 30 de

Junho de 2009, na delegacdo das Flores da Assembleia Legislativa da Regido

AutOrtoma dos Acores, em Santa Cruz.

Da agenda da reuniao constava a apreciacdo, relato e emissao de parecer, na

sequência do solicitado por sua Exceléncia o Presidente da Assembleia Legislativa,

sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n o 8/2009 - Regime juridico da

recolha, tratamento e descarga de aguas residuais urbanas.

A mencionada Proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia

Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores em 14 de Abril de 2009, tendo sido

enviado a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para

apreciacao, relato e emissão de parecer.

Capitulo II

ENQUADRAMENTO JURIDIC°

A irticiativa originäria do Governo Regional funda-se no disposto nos artigos 45°, n° 1,

e 88°, alinea 0, do Estatuto Politico-Administrativo da Regido AutOnoma dos Acores,

corn a redaccao que the foi dada pela Lei n° 2/2009, de 12 de Janeiro.

A competéncia legislativa da Regiao exerce-se em conformidade corn o estatuido nos

artigos 227°, n° 1, althea a), e 112°, no 4, da Constituicão da RepUblica Portuguesa e nos

artigos 37°, rt"s 1 e 2, e 57°, n's 1 e 2, alineas g), h) e i), do Estatuto Politico-

Administrativo da Regiâo Aut6noma dos Acores, corn a redaccao que the foi dada

pela Lei n° 2/2009, de 12 de Janeiro.
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Nos termos da Resolucao da Assembleia Legislativa n o 3/2009/A, de 14 de Janeiro, a
matêria de ambiente é competência da Comissao de Assuntos Parlarnentares,
Ambiente e Trabalho.

Capitulo III

APRECIACAO DA INICIATIVA

a) Na genera lidade

A iniciativa em apreciacao visa regular a recolha, tratarnento e descarga de aguas
residuals urbanas e o tratamento e descarga de determinados sectores industriais e
procede a transposicao, para o direito regional, da Directiva n o 91/ 271/CEE, de 21 de
Maio de 1991, relativa ao tratamento de aguas residuals urbanas, corn as alteracties
introduzidas pela Directiva n° 98/15/CE, da Comissao, de 27 de Fevereiro de 1998.

Procede-se, ainda, a revisao da transposicao da Directiva n o 86/278/ CEE, do
Conselho, de 12 de Junho de 1986, alterada pela Directiva n° 91/ 692/CEE, do
Conselho, de 23 de Dezembro de 1991, e pelo Regulamento (CE) n o 807/2003, do
Conselho, de 14 de Abril de 2003, relativa a utilizacao das lamas de depuracao na
agricultura, de modo a evitar efeitos nocivos nos solos, nas dg-uas, na vegetacao, nos
animals e no homem, incentivando a sua correcta utilizacao. Esta mathria tinha o
regime definido no Decreto Legislativo Regional n° 16/2005/A, de 20 de Julho, e na
Portaria n° 26/2005, de 23 de Marco, que agora se revogam.

A proposta de diploma pretende, tambem, introduzir no direito regional, as
obrigacaes das entidades gestoras dos sistemas de distribuicao pftblica de agua e de
drenagem de aguas residuais, no sentido de conformarem as suas redes corn os
requisitos necessarios ao cumprimento dos objectivos de qualidade das massas de
âgua, pelo que procede a adaptacão ao contexto regional do regime do Decreto-Lei n°

207/94, de 6 de Agosto, e do Decreto Regulamentar n° 23/95, de 23 de Agosto, na
parte referente a recolha de äguas residuals urbanas.

b)Na especialidade

Na andlise na especialidade e por iniciativa dos deputados do Partido Socialista foram
aprovadas, por unanimidade, as seguirttes propostas de alteracao ao articulado da
iniciativa:
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" Artigo 6.°

1.

2. 1_1

3. Nas massas de tiguas a que se refrre a alinea a) do n° 1 do presente artigo a
rejeicdo de ciguas residuais fica sujeita a remocao do fdsforo, except° se flair
demonstrado que essa remoccio ndo terti qualquer efrito no nivel eutrofizacdo.

Artigo 47•0

1...]

1. Os valores limite para a concentractio de metais pesados nos solos receptores de
lamas depende do pH do solo, nos termos do quadro n° I do anexo II do
presente diploma.

2. f. ..]

Artigo 51.°
1-1

1. 1...]

2. [...]

3. 1...]

4. [...]

5. t...]

6. 0 ntio cumprimento do disposto no namero anterior implica a suspenstio
da licenca de aplicactio de lamas."

Considerando que o diploma integra 3 anexos, mais se propOe que, em sede de
redaccdo final, as remissOes feitas nos no 1 do artigo 29°, no 2 do artigo 33°, no 2 do
artigo 36°, no 3 do artigo 38° e alinea a) do n° 4 do artigo 40° para o anexo ao diploma
sejarn identificadas como referentes ao Anexo I.

- 4 -



Assembleia Legislative da Reglio AutOnoma dos Acores

COMISSÃO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AMBIENTE E TRABALHO

Capitulo IV
CONTRIBUTOS E PARECERES DE OUTRAS ENTIDADES

a) Audigio do Secrettfrio Regional do Ambiente e do Mar

A Comissao, na reuniao de 29 de Abril de 2009, procedeu a audicao do Secretario
Regional do Ambiente e do Mar que comecou por apresentar a iniciativa, referindo
que a mesma visa transpor para a legislacao regional duas directivas comunitarias
sobre Aguas residuais urbanas, procedendo, simultaneamente, a unificacao das
materias de recolha, tratamento e destino final de dguas residuais urbanas e do
destino final das lamas de depuracao na agricultura, criando urn regime juridico
finico.

o govemante fez, ainda, referdncia, a aspectos tecnicos especfficos, como seja o
conceit° de equivalente de populacao, para efeito da proposta de diploma em analise,
as tipologias de tratamento em funcao das areas em que Sao lancados os efluentes e os
graus de exigencia propostos pela iniciativa mediante a indicacao de criterios de
identificacao de zonas sensiveis.

Quanto as lamas de depuracao na agricultura, o Secret:Alio Regional referiu que a
proposta visa esclarecer normas de conteado tecnico e clarificar as ambiguidades
identificadas relativamente as lamas secas.

o Deputado Joao Costa, do PSD, questionou o Secretario Regional sobre o facto de no
artigo 64°, relativo a adaptacao dos reg-ulamentos municipais, nao se estabelecer urn
prazo para essa adaptacao, tendo o governante justificado a opcao de a nao imposicao
de um period° para o efeito dada a irrelevancia do mesmo, uma vez que o regime
constante do diploma que resultar da presente proposta de diploma se sobrepora aos
regulamentos existentes.

o deputado Aru'bal Pires, do PCP, questionou o Secretario Regional sobre a
possibilidade de serem abertas excepcOes a regra da aplicacao a aglomerados corn
mais de 2.000 habitantes, nas condic6es expressas, ao que o Secretario Regional
respondeu que a tecnologia tern evoluido muito rapidamente e que hoje se questiona
a construcao de redes em aglomerados de pouca dimensao. Justificou dizendo que
estas redes sac) sistemas caros e ambientalrnente pouco eficientes, corn geracao de
cheiros e onerosidade da exploracao das redes. Referiu a existência de tecnologias
mais compactas de tratamento, as quais, tendo a desvantagem de colocar sobre o
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particular o Onus do tratamento, apresentam a vantagem de rao concentrar os
efluentes no mesmo local. Referiu, airtda, o governante, que a excepcao em causa 6
aberta pela directiva comunitaria e que a proposta em analise ndo faz mais de que
aplica-la.

0 mesmo deputado reiterou o seu entertdimento de que deve ficar claramente
assegurado que nenhum aglomerado urbano que esteja mais compactado fique liberto
da obrigeo de ter uma rede., ao que o Secretirio Regional respondeu afirmando que
nao existe qualquer vantagem ambiental em construir redes onde elas nâo devam
existir e que o diploma proibe e pune descargas em superficie. Acrescentou que as
pequenas estacOes de tratamento tern sido abandonadas a favor de novas t6cnicas
com maiores vantagens ambientais e que a construcdo de redes em zonas de baixa
densidade vai contra o interesse das autarquias, dos cidaclaos e do ambiente.

b) Consulta a Associactio de Municipios da Regitio AutOnoma dos Acores

A Comissão solicitou a Associacão de Municipios da Regiäo Autanoma dos Acores a
ernissão de parecer sobre a iniciativa em andlise, o qual foi recebido no dia 15 de
limbo de 2009 e que, por ser extenso, se anexa ao presente relat6rio.

Capitulo V

SINTESE DAS POSICOES DOS DEPUTADOS

0 Grupo Parlamentar do PS manifestou o seu apoio a iniciativa em apreciacdo que
considera de extrema importancia quer pela unificacdo dos regimes relativos As

materias da recolha, tratamento e destino final das aguas residuais urbanas e do
destino final das lamas de depuracao na agricultura, criando urn regime juridic°
anico, quer pelas excepcOes que possibilitam a adopcao de solucães menos
dispendiosas e ambientalmente mais equilibradas para alg-uns aglomerados
populacionais corn mais de 2.000 habitantes.

Os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS/PP e a Representactio Parlamentar do

PCP abstiveram-se de tomar posicao sobre a iniciativa legislativa, reservando as
respectivas posicOes finais para a reurtido do plenario.
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Capital° VI

CONCLUSOES E PARECER

Corn base na apreciacdo efectuada, a Comissao de Assuntos Parlamentares, Ambiente

e Trabalho concluiu pela importdricia da iniciativa, tendo deliberado, por maioria,

corn os votos a favor do PS e as abstencties do PSD, do CDS/PP e do PCP, emitir

parecer favoravel a aprovacdo da Proposta de Decreto Legislativo Regional n° 8/2009

- Regime juridico da recolha, tratamento e descarga de Aguas residuais urbanas,

considerartdo as alteractles propostas.

Santa Cruz das Flores, 30 de Junho de 2009

A Relatora,

Isabel Almeida Rodrigues

o presente relat6rio foi aprovado por urtanimidade.

o Presidente,

Hernfini Jorge
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