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a)

b)

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Natureza juridica e normas de funcionamento da Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas
e Residuos dos Acores (ERSARA)

Na Regiao AutOnoma dos Acores, a realidade insular condiciona a vulnerabilidade dos
ecossistemas naturais e imp6e uma relativa exiguidade de alternativas. Em consequAncia, a
gestäo integrada da Agua e de residuos nAo pode apenas constituir urn desiderato da politica
de ambiente mas, mais ainda, deve representar uma ferramenta estratêgica para atingir o
objectivo do desenvolvimento ambientalmente sustentado, de forma a compatibilizar a
resiliência dos ecossistemas corn as actividades econOmicas e reforgar, desse modo, justos
direitos de indole social.

No que respeita ao sector dos residuos, o planeamento e gestdo integrada deve
consubstanciar-se no desenvolvimento de procedimentos e sistemas que, corn elevado grau de
eficiAncia e eficAcia e numa relacAo custo/beneficio optimizada, cumpram a missão da politica
da RegiAo AutOnoma dos Acores na area dos residuos, baseada na valorizacAo dos mesmos,
na eco-eficiAncia e na sustentabilidade.

Por outro lado, a RegiAo tern absoluta necessidade de cumprir corn normas nacionais e
comunithrias cujas orientagOes programáticas a obrigam a dotar -se de um conjunto de
instrumentos de cariz legal-institucional de planeamento econOmico-financeiro e ainda de infra-
estruturacão, assegurando a defesa dos interesses pOblicos ern materia de proteccAo
ambiental e equidade social, ern paralelo corn o estabelecimento de regras claras baseadas na
informacào, no conhecimento e no envolvimento de todos os agentes interessados corn vista A
recuperacäo do valor dos residuos.

No Ambito do processo de gestão dos residuos e importante permitir que as respectivas
operacOes possam ser realizadas por entidades corn experiAncia na matAria, do sector priblico
ou por empresas do sector privado.

pois, neste quadro concertado que se procuram optimizar as actividades de gestAo de
resicluos, concorrendo todos os niveis da administracão pOblica e do sector privado para os
mesmos objectivos, numa politica convergente de gestAo dos residuos a nivel de toda a
Regiao AutOnoma dos Acores.

Foi assim criado o quadro juridic° para a regulagAo e gestäo dos residuos na Região
AutOnoma dos Acores atravOs dos Decretos Legislativos Regionais n.° 20/2007/A, de 23
Agosto, n.° 10/2008/A, de 12 de Maio, e n.° 40/2008/A, de 25 de Agosto.

Dando seguimento a este quadro juridico, foi criada uma entidade priblica corn funcOes de
regulagao, a ERSERA (Entidade Reguladora dos Servico de Residuos da Região AutOnoma
dos Acores), corn o objectivo de assegurar os objectivos e as obrigagOes de servico pOblico
fixados pelo Governo Regional e fiscalizar o cumprimento das mesmas, assegurando e
acompanhando a implementagsto da estratêgia regional para os residuos.
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b)

Por outro lado, os services de abastecimento de agua e saneamento de agues residuais
assumem primordial importancia para o bem-estar, saOde pOblica, seguranga colectiva das
populacees, assim como para o incremento das actividades econemicas e,
concomitantemente, para a proteccao do ambiente na Regiao. Corn efeito, a melhoria da oferta
e a proteccao da qualidade da agua constituem, entre outras, linhas de orientacao estratagica
do Plano Regional da Agua, aprovado pelo Decreto Legislative Regional n.° 19/2003/A, de 23
de Abril.

No dominio da agua, verifica-se a necessidade de ser fixada, por legislacao regional, a
entidade que ao nivel dos Orgaos de Governo preprio da Regiao AutOnoma dos Acores,
prossegue as funcees reguladoras e orientadoras dos sectores de abastecimento pOblico da
agua e das aguas residuais urbanas, com uma especial incumbancia de defesa dos interesses
e direitos dos cidadãos, em particular no que respeita a fiscalizaeão e controlo da qualidade da
agua para consumo humano, com o objective fundamental de assegurar o bem-estar e a
qualidade de vida das populacees, ponderada a sua relevancia para a proteccao da saOde
pOblica e para a gestdo integrada do recurso agua e a preservagao do ambiente. Pretende-se
ainda contribuir para urn melhor desempenho das entidades gestoras, com vista a crescente
confianga na qualidade da agua por parte dos utilizadores.

Neste sentido importa alargar o Ambito da Entidade Reguladora dos Services de Residuos da
Regiao Aut6noma dos Acores, criada pelo Decreto Legislative Regional n.° 20/2007/A, de 23
Agosto, ao sector da agua.

De modo a dotar a entidade reguladora dos meios financeiros necessaries ao cumprimento das
suas atribuicees, corn garantia de autonomia tacnica, simultaneamente, com inequivoco reforco
dos poderes de regulacao e da transparancia da actuacao — o financiamento das entidades
reguladoras pales prOprios regulados, foram tambam criadas taxas de regulagao destinadas a
custear os encargos inerentes a regulaeao estrutural, econernica e da qualidade dos services.

Nestes termos, atravas do presente diploma define-se a forma, natureza juridica e normas de
funcionamento da Entidade Reguladora dos Servieos de Aguas e Residues dos Acores
(ERSARA).

Nos termos da alinea f) do artigo 88.° do Estatuto Politico-Administrative da Regiao Aut6noma
dos Acores, o Governo Regional apresenta a Assembleia Legislativa a seguinte proposta de
decreto legislative regional:

Capitulo I

Disposicees Gerais

Adige 1.°

Objecto, natureza e missao

1. E criada a Entidade Reguladora dos Services de Aguas e Residues dos Acores, adiante
designada por ERSARA.
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2. A ERSARA e uma pessoa colectiva de direito pablico, dotada de personalidade juridica e
autonomia administrativa e financeira, sujeita 6 superintendência e tutela do membro do
Governo Regional competente em matária de ambiente.

3. A ERSARA tern por missao a regulagão dos sectores da 6gua e dos residuos, incumbindo-
lhe exercer fungees reguladoras e orientadoras nos sectores de abastecimento pOblico de
6gua para consumo humano, das 6guas residuals urbanas e dos residuos e,
complementarmente, fungOes de fiscalizacäo e controlo da qualidade da 6gua para
consumo humano.

Artigo 2.°

Ambito de accäo

1. Estão sujeitas 6 regulaoão da ERSARA as entidades que operem no ambito dos servicos
da 6gua para consumo humano, recolha e tratamento de 6guas residuals e as entidades
gestoras, operadores de gestho e as entidades gestoras de fluxos especificos de residuos.

2. Para efeitos do disposto no presente diploma considera-se incluido no sector dos residuos,
todos os residuos, independentemente da sua origem e natureza, bem como de todas as
operacOes de gestäo de residuos, licenciadas ou concessionadas, realizadas por entidades
pOblicas, por entidades privadas e por parcerias pUblico-privadas.

Artigo 3.°

Regime aplicevel

As competéncias e normas de funcionamento da ERSARA sac) as estabelecidas no presente
diploma e demais legislagào aplicavel aos sectores regulados, as fixadas na lei org6nica do
departamento do Governo Regional corn competancia ern mathria de ambiente e,
subsidiariamente, no regime legal aplicavel as entidades da administragão regional autOnoma
que revistam a mesma natureza juridica.

Artigo 4•°

Definicties

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) «Agua destinada ao consumo humano»: toda a 6gua no seu estado original, ou ap6s
tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, a preparaoão de alimentos ou a outros
fins domesticos, independentemente da sua origem e de ser ou não fornecida a partir
de uma rede de distribuicao, de camiao ou navio-cisterna, ern garrafas ou outros
recipientes, corn ou sem fins comerciais, bem como toda a 6gua utilizada na inastria
alimentar para o fabrico, transformacdo, conservagäo ou comercializagão de produtos

REGiAo AUTONOMA DOS ACORES
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ou substâncias destinados ao consumo humano, excepto quando a utilizagão dessa
Ague não afecte a salubridade do genero alimenticio na sua forma acabada;

b) «Autoridade de safide»: a entidade que exerce, nos termos do Decreto Regulamentar
Regional n.° 11/2001/A, de 10 de Setembro, a vigilAncia saniteria da qualidade da Agua
para consumo humano;

c) «Entidades gestoras de fluxos especificos de residuos»: as entidades licenciadas para
gestão de tipologias especificas de residuos no Ambito de urn sistema integrado ou
autorizadas para gestao de urn sistema individual especializado nessa tipologia;

d) «Entidades gestoras»: os municipios, as associagOes de municipios, os servigos
municipalizados de Ague e saneamento, as empresas pOblicas municipais e as
concessionerias de sistemas multimunicipais e municipais;

e) «Nlveis de servigo»: os niveis de qualidade de servigo determinados no Ambito da
aferigão do grau de cumprimento de padr6es de desempenho por parte das entidades
gestoras;

f) ((Operadores de gestão de residuos»: os operadores, licenciados ou concessionados,
responseveis pela recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagão
e eliminagAo dos residuos, bem como pelas operagOes de descontaminagão de solos e
monitorizagao dos locais de destino final ap6s encerramento das respectivas
instalagOes;

«Rede de distribuigao»: o conjunto de tubagens e acessOrios instalados para a
distribuigAo da Agua para consumo humano desde os reservaterios, ou captagOes ou
estagees de tratamento de Ague, ate A entrada nos sistemas de distribuigão predial;

h) «Sistemas de abastecimento pfiblico de Ague»: os sistemas de captagao, elevagão,
tratamento, aductio, armazenamento e distribuigão de Ague para consumo pOblico;

i) «Sistemas de disposigäo de Aguas residuais»: os sistemas de recolha, tratamento e
descarga de Aguas residuals, assim como de tratamento e descarga de lamas
provenientes do tratamento de Aguas residuais;

«Sistemas de residuos urbanos»: os sistemas de recolha, indiferenciada ou selective,
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagáo e eliminagão de residuos
urbanos, bem como as operagOes de descontaminagao de solos e a monitorizagäo dos
locals de deposigão ap6s o encerramento das respectivas instalagOes;

k) «Sistemas intermunicipais»: os sistemas municipais de abastecimento pfiblico de Ague,
de disposigeo de Aguas residuals urbanas e de gestAo de residuos urbanos, geridos
atraves de associagOes de municipios;

I) «Sistemas multimunicipais»: sistemas de abastecimento pfiblico de Ague, de disposigAo
de Aguas residuais urbanas e de gestao de residuos urbanos, que sirvam pelo menos
dois municipios e exijam, ou tenham exigido, urn investimento predominante a efectuar
pela Regiao em fungao de razOes de interesse regional;
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m) «Sistemas municipais»: os sistemas de abastecimento pOblico de agua, de disposigao
de âguas residuals urbanas e de gestão de residuos urbanos, nao abrangidos pela
alinea anterior, independentemente de servirem um ou mais municipios.

Artigo 5.°

Dever de informagao

Para efeitos do disposto no presente diploma, as entidades referidas no n.° 1 do artigo 2.° sao
obrigadas a fornecer toda a informagao e documentagao solicitada pela ERSARA, no prazo
nao superior a 30 dias Oteis, salvo motivo de forga maior devidamente fundamentado ou
quando a prOpria natureza das informagOes o nâo permitir, facto que devera ser
justificadamente comunicado a ERSARA, corn indicagao da data prevista para a sua
apresentagao.

Artigo 6.°

AtribuigOes gerais

1. No Ambito da respectiva missao, sac) atribuigOes gerais da ERSARA:

a) Assegurar os objectivos e as obrigagOes de servigo paha' fixados pelo Governo
Regional e fiscalizar o cumprimento das mesmas, assegurando e acompanhando a
implementagao das estratógias regionais para a agua e para os residuos;

b) Cooperar corn os restantes departamentos do Governo Regional na definigao da
politica regional no dominio da agua e dos residuos;

c) Orientar e co-financiar, nos termos que venham a ser legal ou contratualmente fixados,
os sistemas de abastecimento alio° de agua, de disposigao de aguas residuais e de
residuos urbanos, incluindo os sistemas de transferal :Ida e de exportagao de residuos;

d) Garantir a existancia de condigOes de concorrência efectiva nos mercados regionais de
gestao da agua e de residuos e ditar regras quanto ao funcionamento dos mesmos;

e) Regulamentar, orientar e fiscalizar a concepgao, execugao, gestao e exploragao dos
sistemas multimunicipais e municipais, bem como a actividade das respectivas
entidades gestoras;

f) Assegurar a regulagão dos respectivos sectores e o equilibrio entre a sustentabilidade
econOmica dos sistemas e a qualidade dos servigos prestados, de modo a salvaguardar
os interesses e direitos dos cidadaos no fornecimento de bens e servigos essenciais;

g) Regular o regime tarifario dos servigos alicos de abastecimento de tgua para
consumo humano, de disposigão de agues residuais urbanas e de residuos;

h) Fomentar a normalizagão tecnica dos sectores nos quais tern competancia reguladora;
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i) Proceder a accOes de auditoria as entidades gestoras, podendo nessas ac915es solicitar
a participa98o dos servi9os inspectivos competentes em materia de ambiente;

Apreciar as reclamacties recebidas e proceder a elaboracâo das respectivas respostas,
podendo para tal solicitar informacao as entidades reguladas, sobre as quais impende o
dever de colaboracao nos termos do artigo 5.° do presente diploma;

k) Acompanhar eventual contencioso comunitario no 8mbito das Directivas e
Regulamentos referentes a agua para consumo humano, a disposicao de aguas
residuals e suas lamas e a residuos;

I) Elaborar os relatOrios sobre as materias da sua competéncia que sejam necesserios
para o cumprimento de obrigacties de comunicacao nacionais ou comunitärias,
recolhendo e elaborando as necessarias estatisticas;

m) Estabelecer as relagOes adequadas ao acompanhamento do trabalho de institui9Oes
congeneres e de organiza9Oes internacionais relevantes para a prossecucao do seu
objecto, em articulagao com as entidades competentes em materia de relacOes
internacionais.

2. A ERSARA emana normas tecnicas a observar na gestao dos sistemas de agua para
consumo humano, de disposigao de aguas residuais e de gestao de residuos, visando a
utilizacao das melhores tecnologias disponiveis e o cumprimento das normas tecnicas
relativas a elimina9ao ou redu98o do perigo para a saOde humana e para os ecossistemas.

Artigo 7.°

Atribui9Oes no sector da agua para consumo humano

1. Sao competancias prOprias da ERSARA no dominio da qualidade da agua para consumo
humano:

a) A realizagnao de accOes de auditoria em qualquer ponto do sistema de abastecimento
pOblico, alertando a autoridade de saOde e a entidade gestora para as eventuais
irreg ularidades detectadas;

b) Alertar a autoridade de saikle para as situacOes em que considere necessaria a
respectiva intervencáo e emitir os avisos e comunicados pablicos que entender
necessarios face as situacOes detectadas;

c) Colaborar com a autoridade de satide nas materias referentes as aguas para consumo
humano que aquela considere Otil, mandando elaborar as antlises e estudos que se
mostrem necesserios;

d) Aprovar os programas de controlo da qualidade da agua para consumo humano
apresentados anualmente pelas entidades gestoras;

e) Apreciar as credenciais e supervisionar os laboratOrios que prestam servico as
entidades gestoras;
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f) Apreciar e validar a fiabilidade dos matodos analiticos alternativos aos
definidos/utilizados pelos laborat6rios que executam as analises para as entidades
gestoras, quando tal seja legalmente admissivel;

g) Validar e introduzir em base de dados pOblicas os resultados analiticos resultantes do
controlo da qualidade da agua efectuado pelas entidades gestoras;

h) Elaborar os relatOrios sobre a qualidade da agua para consumo humano que the sejam
solicitados pelo departamento da administracao regional competente em mataria de
ambiente;

i) Acompanhar as reuniOes do comita previsto no artigo 12.° da Directiva n.° 98/83/CE, do
Conselho, de 3 de Novembro, e outras cuja sec* a Regiao AutOnoma dos Acores deva
seguir.

2. Compete ainda a ERSARA emanar as normas tècnicas a obsen/ar na concepgao e gestao
dos sistemas de agua para consumo humano, visando a utilizacao das melhores
tecnologias disponiveis e o cumprimento das normas relativas a qualidade das aguas para
consumo humano e a reducao dos riscos para a satide pOblica resultantes da sua
utilizagão.

Artigo 8.°

Atribuiches no sector da disposicao de aguas residuais

1. Sao competências prOprias da ERSARA no dominio do controlo dos sistemas de disposicao
de aguas residuals:

a) A realizacâo de accOes de auditoria em qualquer ponto do sistema, alertando a
autoridade de sa6de e a entidade gestora para as eventuais irregularidades detectadas;

b) Alertar a autoridade de sa6de para as situacOes em que considere necessário a
respectiva intervencao e emitir os avisos e comunicados pOblicos que entender
necessarios face as situacOes detectadas;

c) Colaborar com as autoridades de satade nas matarias referentes as aguas residuals que
aquelas considerem adequado, mandando elaborar as analises e estudos que se
mostrem necessarios;

d) Aprovar os programas de autocontrolo e de controlo das descargas de aguas residuals
no ambiente apresentados anualmente pelas entidades gestoras;

e) Apreciar as credenciais e supervisionar os laboratOrios que prestam servico as
entidades gestoras;

f) Apreciar e validar a fiabilidade dos matodos analiticos alternativos aos
definidos/utilizados pelos laboratOrios que executam as analises para as entidades
gestoras, quando tal seja legalmente admissivel;
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g) Elaborar os relatOrios sobre a gestao das aguas residuais que lhe sejam solicitados pelo
departamento da administragao regional competente em matéria de ambiente.

2. Cabe ainda a ERSARA emanar as normas tOcnicas a observar na concepgão e gestão dos
sistemas de disposicao de aguas residuais, visando a utilizacao das melhores tecnologias
disponiveis para o cumprimento das normas relativas a rejeicao de aguas residuais para o
ambiente e a eliminacão ou reducao do perigo para a saale humana e para os
ecossistemas dal resultante.

Artigo 9.°

AtribuicOes no sector dos residuos

1 sao competOncias pr6prias da ERSARA no dominio da regulagao dos residuos:

a) Proceder a regulacao estrutural da gestao de residuos, visando a melhor organizacao e
clareza das regras do respectivo funcionamento, incluindo todas as actividades
complementares e acessOrias da mesma, no respeito pelos objectivos e obrigacOes de
servico pOblico e regras de defesa da concorrência;

b) Proceder a regulacao econ6mica dos operadores que realizem a actividade de gestao
de residuos, garantindo a prâtica de precos que, num ambiente de eficiéncia e eficacia
na prestacao do servico, permitam assegurar a viabilidade econOmica e financeira
dessas entidades, sem prejuizo da defesa da equidade social;

c) Proceder a regulacao da qualidade de servigo prestado aos utilizadores pelos
operadores de gestao de residuos, avaliando o desempenho dos mesmos e
promovendo a melhoria dos niveis de servico;

d) Propor a aprovacão de regulamentos pelo Governo Regional e oriental, fiscalizar e
monitorizar os servicos prestados pelos operadores de gestho de residuos;

e) Acompanhar e proceder ao controlo da execucdo do objecto de parcerias pOblico-
privadas, de forma a garantir que sejam alcancados os objectivos e obrigacães de
interesse pOblico;

f) Regular o mercado regional de residuos;

g) Coordenar a adopcão das necesstrias medidas e accOes de monitorizacao avaliacao e
acompanhamento da execucao do Plano EstratOgico da Gestao de Residuos dos
Acores (PEGRA) e verificar o cumprimento do Decreto Legislativo Regional n.°
20/2007/A, de 23 de Agosto.

2. Compete ainda a ERSARA em materia de gestao de residuos:

a) Emanar normas têcnicas a observar nas operacOes de gestäo de residuos, visando a
utilizacao das melhores tecnologias disponiveis e o cumprimento das boas praticas
relativas a eliminacao ou reducao do perigo para a sa6de humana e para as
ecossistemas resultantes dessas operacOes;
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b) Colaborar na promogao das actividades necesskias corn vista a assegurar o regular
pagamento da taxa de gestao regional de residuos, conforme previsto no n.° 3 do artigo
29.° do Decreto Legislativo Regional n.° 40/2008/A, de 25 de Agosto.

Capitulo II

Estrutura organica

Artigo 10.0

Orgäos

1. sao Orgaos da ERSARA:

a) 0 conselho de administragao;

b) 0 conselho fiscal;

c) 0 conselho de parceiros.

2. A ERSARA tern como Orgao consultivo o Conselho Regional de Ambiente e
Desenvolvimento Sustenthvel.

Artigo 11.0

Composigao e nomeagao do Conselho de administragao

1. 0 conselho de administragao a constituido por um presidente e por dois vogais.

2. Os membros do conselho de administragao sac nomeados por resolugao do Conselho do
Governo Regional, sob proposta do membro do Governo Regional competente ern mathria
de ambiente.

3. As nomeacties a que se refere o niimero anterior sao feitas par urn periodo de quatro anos,
renovâvel por igual period°.

4. Para efeitos remuneratOrios, o presidente e os vogais sac) equiparados a director de
servigos e a chefes de divisao respectivamente.

5. Quando a nomeagao recair sabre dirigente da administragao regional autOnoma, as funglies
sac exercidas ern regime de acumulagdo, rid° havendo direito a qualquer remuneragäo ou
suplemento remuneratOrio.
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Artigo 12.°

Competências do conselho de administracao

1. Compete ao conselho de administracao da ERSARA:

a) Propor normas regulamentares, a aprovar por portaria do membro do Governo
Regional competente em mataria de ambiente, nomeadamente sobre a qualidade
do servico prestado no Ambito dos sistemas multimunicipais e municipais de aguas,
para consumo humano, de disposicao de aguas residuals e de residuos e da
captacao de âgua para consumo humano, vinculativas para as entidades sujeitas
sua supervisao;

b) Emitir recomendacOes sobre os processos de concurso de adjudicacao de
concess6es de sistemas multimunicipais ou municipais, bem como sobre as
minutas dos respectivos contratos;

c) Pronunciar-se sobre as minutas dos contratos de fornecimento de servicos aos
utentes dos sistemas multimunicipais e municipais e respectivas modificacães;

d) Pronunciar-se sobre o valor das tarifas nas concessOes dos sistemas
multimunicipais e municipais, acompanhar a sua evolucäo e elaborar os
regulamentos necessarios que assegurem a aplicacao das tarifas segundo criterios
de equidade;

e) Propor a suspensao ou eliminacao de clausulas contratuais que prevejam ou fixem
tarifas que representem uma violacao dos direitos dos consumidores, ou urn risco
grave para o equilibrio dos sectores respectivos ou para a sustentabilidade
econ6mica dos sistemas multimunicipais e municipais;

f) Solicitar informacOes e documentos relevantes para a prossecucão das suas
atribuicOes as entidades gestoras de captacOes e de sistemas multimunicipais e
municipais nos termos do artigo 5.° do presente diploma;

g) Promover a avaliacao dos niveis de servigo das entidades gestoras, bem como
estimular o aperfeicoamento das respectivas metodologias de medicão e recolher e
divulgar informacOes relativas aos niveis de servico das entidades gestoras dos
sistemas multimunicipais e municipais, bem como elaborar e publicitar sinteses
comparativas dos mesmos;

h) Emitir recomendacees, de caracter genarico ou de aplicacäo especifica a casos
concretos, relativas a aspectos essenciais da qualidade na concepcao, execucao,
gestao e exploracao dos sistemas multimunicipais e municipais, em conformidade
corn cOdigos de pratica previamente estabelecidos;

i) Divulgar informacees sabre casos concretos que constituam referancias de
qualidade na concepgão, execugdo, gestao e exploragao de sistemas
multimunicipais e municipals;
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Sensibilizar as entidades gestoras e os autarcas em geral para as questOes da
qualidade na concepcao, execuoao, gestao e exploraoao dos sistemas
multimunicipais e municipals;

k) Apreciar reclamacOes ou queixas que Ihe sejam submetidas por qualquer utente
dos sistemas multimunicipais ou municipais;

I) Colaborar com as entidades pOblicas e privadas de defesa dos direitos e interesses
dos consumidores;

m) Ana!Isar os relatOrios e as contas de exercicio das entidades sujeitas a sua
supervisao que, para o efeito, the sera() remetidas 15 dias ap6s a sua aprovacao;

n) Requerer quaisquer providancias cautelares ou por qualquer forma agir em juizo
para garantir o equilibria do sector e para assegurar a defesa dos direitos dos
consumidores; incluindo requerer ou intervir nos processos de falancia das
entidades sujeitas a sua supervisao;

o) Realizar auditorias a actividade das entidades gestoras e divulgar, pelas formas
adequadas, os respectivos resultados;

P) Assegurar o cumprimento da legislacão especifica aplicavel as concessOes de
sistemas municipais;

q) Reafizar inspeccOes e auditorias a actividade das entidades gestoras
concessionarias e divulgar, pelas formas adequadas, os respectivos resultados;

r) Emitir instrucOes vinculativas para que sejam sanadas as irregularidades de que
tenha conhecimento na concepcão, execucão, gestao e exploragao dos sistemas
multimunicipais e municipais concessionados, bem como na actividade das
respectivas entidades gestoras;

s) Promover a conciliacão sempre que para tat solicitado pelas partes em eventuais
conflitos emergentes de contratos de concessao e fomentar o recurso a sistemas de
arbitragem.

2. Compete ainda ao conselho de administracao, no ambito da organizaoao e funcionamento
dos servicos da ERSARA, bem como da sua gestão corrente:

a) Definir e acompanhar a orientacao geral e as politicas de gestao da ERSARA;

b) Elaborar e submeter a aprovaoäo do membro do Governo Regional competente em
materia de ambiente o piano anual de actividades e orgamento, o relat6rio de
actividades e os documentos plurianuais de planeameoto;

c) Aprovar e fazer cumprir as normas e os regulamentos internos necessarios
organizacao e funcionamento da ERSARA;

d) Arrecadar receitas e autorizar a realizacao das despesas;
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e) Gerir e deliberar sobre a afectagao dos recursos humanos, materials e financeiros
da ERSARA, de modo a assegurar a realizageo do seu objecto e o cumprimento do
seu piano anual de actividades e respectivo orgamento;

f) Gerir o patrimOnio afecto a ERSARA, podendo adquirir, alienar ou onerar bens
mOveis e imOveis, nos termos da legislagâo aplicavel;

g) Solicitar ao membro do Governo Regional competente em materia de ambiente a
convocacão do Conselho Regional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentevel
para apreciagao dos assuntos que entender convenientes;

h) Aprovar as minutas de contratos e contratar corn terceiros a prestagäo de servicos,
os estudos, as aquisicOes e os fornecimentos a ERSARA corn vista ao adequado
desempenho das suas atribuiceSes e acompanhar a execugao destes contratos, nos
termos da legislacao em vigor.

3. A divulgacdo de informacao a que se refere a alinea g) do n.° 1 sere precedida de audicao
da entidade ou entidades a que as mesmas se referem.

Artigo 13.°

Funcionamento do conselho de administracao

1. 0 conselho de administracao retine ordinariamente pelo menos uma vez par més e
extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a
solicitagao de urn dos membros do conselho de administrack.

2. Para as reuniOes do conselho de administracao apenas sac) validas as convocagOes
quando feitas a totandade dos membros.

3. 0 conselho de administracao so pode deliberar validamente corn a presence da maioria dos
seus mem bros.

4. As deliberagOes do conselho de administragao sac) tomadas par maiona dos votos dos
membros presentes nas respectivas reuniOes, tendo o respectivo presidente, ou o seu
substituto, voto de qualidade ern caso de empate.

5. Os membros do conselho de administracao sac) solidariamente responseveis pelas
decis6es tomadas, salvo se houverem feito exarar em acta a sua discordancia.

6. De todas as reuniOes do conselho de administragao sat) lavradas actas, que devem ser
assinadas pelos membros presentes.
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Artigo 14.°

Delegacão de poderes

1. 0 conselho de administragao pode delegar em urn ou mais dos seus membros as
competências que lhe estäo cometidas.

2. A delegacao de competancias aprovada pelo conselho de administracao deve
expressamente indicar os poderes delegados, o periodo envolvido e a eventual faculdade
de subdelegagao.

3. A delegacão de competancia deve constar da acta da reuniao em que a respectiva
deliberacao for tomada.

4. 0 previsto neste artigo nao prejudica o dever que incumbe a todos os membros do
conselho de administragao de se responsabilizarem e acompanharem a generalidade dos
assuntos da ERSARA e sobre eles se pronunciarem.

Adige 15.°

Vinculacao

1. A ERSARA obriga-se pela assinatura:

a) De dois membros do conselho de administragão, sendo obrigatoriamente uma delas a
do presidente;

b) De quem estiver expressamente habilitado para o efeito, nos termos do artigo anterior;

c) De procurador legalmente constituido, nos termos e no ambito do respective mandato.

2. Os actos de mero expediente, de que nao resultem obrigageles para a ERSARA, podem ser
subscritos por qualquer membro do conselho de administragao ou qualquer trabalhador da
ERSARA a quem tal faculdade esteja expressamente cometida pelo conselho de
administracao.

&lige 16.°

Competancia do presidente do conselho de administragão

1. Compete ao presidente do conselho de administracao:

a) Convocar e presidir as reunites do conselho de administragao, orientando os
respectivos trabalhos;

b) Coordenar a actividade do conselho de administragao e dos services da ERSARA;
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c) Diligenciar, sempre que o entenda conveniente ou o conselho de administragao o
delibere, corn vista a realizacao de reuniCes conjuntas corn o conselho de parceiros;

d) Representar a ERSARA, salvo quando a lei exija outra forma de representagao;

e) Assegurar as relacOes da ERSARA corn os respectivos Orgaos de tutela;

f) Nomear o membro do conselho de administragão que o substitua nas suas faltas e
impedimentos.

2. 0 presidente do conselho de administracáo podera delegar o exercicio das suas
competéncias prOprias em qualquer dos restantes membros do conselho, devendo o acto
de delegacao mencionar os poderes delegados, o periodo de delegacäo e a eventual
faculdade de subdelegacão.

3. Sempre que o exijam circunstancias excepcionais e urgentes e que nao seja possivel reunir
extraordinariamente o conselho de administracao, o presidente pode praticar quaisquer
actos da competéncia deste, ficando tais actos sujeitos a ratificacao na primeira reuniao
subsequente do conselho de administragao.

Artigo 17.°

Recurso tutelar

Das decistes do presidente e do conselho de administracao cabe recurso para o membro do
Governo Regional competente em materia de ambiente.

Artigo 18.°

Competencias do conselho fiscal

1. 0 conselho fiscal é o Orgão responsävel pelo controlo da legalidade, regularidade e da
gestäo financeira e do patrimOnio afecto a ERSARA e de consulta do conselho de
administracao nesse dominio.

2. Compete, designadamente, ao conselho fiscal:

a) Acompanhar e controlar a gestao financeira e patrimonial da ERSARA;

b) Examinar periodicamente a situacao financeira e econOmica da ERSARA e verificar o
cumprimento das normas reguladoras da sua actividade;

c) Emitir parecer prêvio no prazo maxim° de 10 dias sobre a aquisicao, oneracão,
arrendamento e alienacao de bens imOveis;

d) Emitir parecer sobre o orgamento e o relatOrio de contas da ERSARA;
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e) Emitir parecer sobre qualquer assunto que Ihe seja submetido pelo conselho de
administragao;

f) Participar as entidades competentes as irregularidades que detecte.

Artigo 19.0

Mandato do conselho fiscal

I. Os membros do conselho fiscal são nomeados por resolugäo do Conselho do Governo
Regional, sob proposta do membro do Governo Regional competente em mataria de
ambiente, de entre trabalhadores corn fungees ptiblicas que nao tenham vinculo
ERSARA.

2. 0 conselho fiscal pode ser substituido por uma entidade revisora de contas legalmente
habilitada para o efeito.

3. As nomeagOes a que se refere o n.° 1 sac) feitas por urn period° de quatro anos, renovavel
por igual periodo.

Artigo 20.°

Competancia e composigao do conselho de parceiros

1. 0 conselho de parceiros é o Omar) corn competancia para emitir pareceres sobre todas as
matarias constantes das atribuigbes da ERSARA e ainda sobre outras que the sejam
submetidas pelo conselho de administragao, sendo obrigatoriamente ouvido sobre o piano
e o relatOrio anuais de actividades e sobre as deliberagOes que visem fixar tarifas, taxas ou
niveis de servigo.

2. 0 conselho de parceiros e constiturdo pelos seguintes elementos:

a) 0 presidente do conselho de administragao, que preside;

b) 0 inspector regional do ambiente;

c) Urn representante de cada uma das entidades sujeitas a regulacao da ERSARA;

d) Urn representante de cada uma das associagOes de consumidores corn sede na Regiao
AutOnoma dos Acores que comprovem deter mais de 100 associados.

3. Podem ainda integrar o conselho de parceiros, especialistas dos sectores da agua de
abastecimento p0blico, das eguas residuais urbanas e dos residuos, em n0mero nao
superior a tras, nomeados por despacho do membro do Governo Regional competente ern
mataria de ambiente, ouvido o conselho.
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4. Os membros do conselho de parceiros sac) nomeados par um period° de quatro anos,
renovével par igual periodo.

5. 0 conselho de parceiros aprova o seu regulamento de funcionamento e elege dois
secretarios de entre os seus membros.

6. 0 mandato dos secrethrios cessa corn o termo do mandato do presidente, corn a perda da
qualidade de membro do conselho ou decorridos quatro anos ap6s a eleigao.

Artigo 21.°

Funcionamento do conselho de parceiros

1. 0 conselho de parceiros retine ordinariamente uma vez par semestre e extraordinariamente
sempre que convocado pelo seu presidente, par sua iniciativa ou a solicitagao de urn tergo
dos seus membros.

2. Para as reuni6es do conselho de parceiros apenas sac) validas as convocagOes quando
feitas a totalidade dos membros.

3. 0 conselho de parceiros s6 pode deliberar validamente corn a presenga da maioria dos
seus membros.

4. As deliberagOes do conselho de parceiros sac) tomadas por maioria dos votos dos membros
presentes nas respectivas reuniees, tendo o respectivo presidente, ou o seu substituto, voto
de qualidade em caso de empate.

5. Os membros do conselho de parceiros nao podem abster-se de votar nas deliberagees
tomadas ern reuni6es em que estejam presentes.

6. De todas as reuni6es do conselho de parceiros sac lavradas actas, que devem ser
assinadas pelos membros presentes.

7. As despesas em que as membros incorram sac) da responsabilidade das entidades
representadas, com excepgâo dos membros referidos na alinea d) do n.° 1 e no n.° 2 do
artigo anterior, cujas despesas serao reembolsadas pela ERSARA mediante comprovagao
documental.
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CAPiTULO III

Receitas e despesas

Adige 22.°

Receitas

1. As entidades referidas no n.° 3 do artigo 2.° contribuem para suportar os encargos
resultantes do funcionamento da ERSARA nos termos fixados no presente diploma,
constituindo essa contribuigao, quando aplicável, criteria para a fixagao das respectivas
tarifas.

2. Constituem receitas prOprias e exclusives da ERSARA:

a) 0 produto des texas de regulacâo de residues;

b) As quantias cobradas pelas taxas de controlo de qualidade da âgua e de disposicao de
âguas residuais;

c) Os valores transferidos por conta de contratos-programa e de contratos celebrados
com a administracao regional aut6noma ou corn as entidades reguladas;

d) As dotacees do orcamento regional que sejam inscritas a seu favor;

e) As quantias cobradas por trabalhos e servigos prestados, bem como de estudos,
publicacOes e outras edigOes;

f) Subsidios, doacees ou comparticipacees atribuidas por quaisquer entidades regionais,
nacionais ou estrangeiras;

g) Os rendimentos provenientes de bens pr6prios, sua alienagao ou oneracao, ou
resultantes de aplicacOes financeiras;

h) 0 produto das coimas e multas aplicadas que resultem de autos por Si levantados;

i) Outras que the sejam atribuidas por lei ou regulamento.

Artigo 23.°

Despesas

1. Constituem despesas da ERSARA as que resultem de encargos decorrentes da
prossecucão das respectivas atribuicOes, designadamente:

a) Os encargos corn o pessoal ao seu service;

b) Os encargos corn a aquisicao dos bens e services de que necessite para o seu
funcionamento;

c) As despesas relacionadas corn prestagao de services, nomeadamente despesas de
consultoria externa que se revelem necesstrias;
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d) Os encargos corn aquisig5o, manutengao, aluguer, arrendamento de bens e
equipamentos;

e) Os encargos corn o financiamento dos seus servigos e corn a realizagão de diligencias e
outras operagOes decorrentes das sues atribuigOes;

f) Os encargos resultantes das operagOes de regularizagão dos mercados, harmonizagão
de tarifas e outros que resultem da sua actividade reguladora;

g) Os encargos resultantes do co-financiamento de operagOes e investimentos realizados
no seu Ambito de actividade.

2. A ERSARA està sujeita aos procedimentos do regime da contratagdo pOblica no
respeitante a aquisigão ou locagäo de bens mOveis e a aquisigao e prestagão de servigos.

3. No seu relacionamento financeiro corn as autarquias a ERSARA rege-se pelo disposto no
Decreto Legislativo Regional n.° 3212002/A, de 8 de Agosto.

Artigo 24.°

Agua para consumo humano e Aguas residuals

1. Cada concessionária dos sistemas multimunicipais e municipais de distribuigão de Agua
para consumo humano e de disposigâo de Aguas residuals contribui para o funcionamento
da ERSARA corn uma taxa equivalente a 2,5% da facturagao anual bruta resultante da
distribuigäo de Agua e das taxas de saneamento ou prestagáo equivalente cobrada pela
recolha e tratamento das Aguas residuals.

2. Sem prejuizo do disposto no nOmero seguinte, cada operador de sistemas de captagäo de
Agua para consumo humano, quando não se enquadre no disposto no nOmero anterior,
contribui para o funcionamento da ERSARA corn uma taxa equivalente a 2,5% do valor da
Agua facturada, nos termos dos respectivos contratos.

3. Quando a Agua captada para consumo humano se destine a uso privativo ou seja
distribuida por sistemas que não incluam a contagem ou a cobranga do valor da Agua
distribuida, a contribuigão para o funcionamento da ERSARA corresponde ao pagamento,
em cada ano, do valor de um salário minim° regional por cada 1 000 habitantes ou fracgao
servidos pelo sistema.

4. Para efeitos do nOrnero anterior, os efectivos da populagão residente das areas servidas
são os constantes do Ultimo recenseamento da populacão ou o nOmero máximo de
residentes ou utentes autorizados corn referéncia ao dia 31 de Dezembro anterior.

5. EstAo isentos de pagamento os sistemas privativos que abastegam menos de 50 habitantes
ou utentes, calculados nos termos do nOmero anterior.
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6. Nos casos em que mais de urn sistema multimunicipal ou municipal seja gerido pela mesma
entidade gestora, os pagamentos considerados nos niimeros anteriores sac) feitos
separadamente por cada sistema gerido.

7. Quando os sistemas municipais de municipios utilizadores de sistemas multimunicipais
forem geridos e explorados por entidades gestoras diferentes, os pagamentos considerados
sac) assumidos, conforme os casos, na agua de abastecimento pUblico ou nas eguas
residuals urbanas, na pane correspondente a cada municipio em que se verifique
sobreposicao dos dois sistemas, em partes iguais, pelas concessionãrias dos sistemas
multimunicipais e pelas concessionkias dos sistemas municipais, por forma que nao ocorra
urn pagamento global superior ao que se encontraria se apenas existisse sistema
multimunicipal.

8. As taxas sao igualmente aplicaveis sobre a facturagao referente a actividades acessOrias e
complementares exercidas pelas entidades concessionkias.

Artigo 25.°

Servicos de residuos

1. As taxas de regulagao dos residuos sac) as previstas na Seccao III do Capitulo II do
Decreto Legislativo Regional n.° 40/2008/A, de 25 de Agosto.

2. A taxa de regulagao prevista na alinea d) do n.° 1 do artigo anterior é liquidada pela
ERSARA e gaga nos termos previstos no artigo 10.° do Decreto Legislativo Regional n.°
40/2008/A, de 25 de Agosto.

Artigo 26.°

Forma de pagamento das taxas

1. Os pagamentos considerados nos nOmeros 1 e 2 do artigo 24.° sac) feitos nos dois meses
seguintes aos das emissaes das respectivas facturas por cada entidade gestora.

2. Os pagamentos considerados no n.° 3 do artigo 24.° são desdobrados em quatro
prestacees iguais, a serem regularizadas em Janeiro, Abril, Julho e Outubro de cada ano.

3. As demais entidades gestoras ficam igualmente sujeitas ao pagamento de taxas, por forca
da legislacao em vigor em mathria de qualidade da agua, segundo critèrios a definir por
portaria conjunta dos membros do Governo Regional competentes em matèria de financas
pUblicas e de ambiente.
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Artigo 27.°

Contagem da data inicial de pagamento de taxas

1. As taxas sao devidas a partir da data da primeira facturagao feita pela entidade
concessionaria Cu gestora ou do inicio das operagäes de captagao de egua, a partir da data
de entrada em vigor do presente diploma.

2. As taxas sac) devidas independentemente do sistema se encontrar em funcionamento
integral, funcionamento parcial ou nao se encontrar ainda em funcionamento.

Artigo 28.°

Informagao para efeitos de liquidagao

1. Para liquidagao dos montantes devidos por forga do disposto nos artigos anteriores ficam
as entidades ali referidas obrigadas a enviar a ERSARA, nos 10 dias seguintes a respectiva
assinatura, cepia integral dos eventuais contratos de concessao e respectivos anexos, bem
coma as elementos adicionais relevantes para determinagao da forma de facturagao e dos
montantes a facturar.

2. Para liquidagão dos montantes devidos, ficam as entidades gestoras obrigadas a enviar
mensalmente a ERSARA, ate ao dia 15 do mes imediato, declaragäo do valor total
facturado no més.

3. Quando nao seja possivel comunicar a informagao mensalmente, par motivos previamente
considerados justificados pela ERSARA, deve a periodicidade de envio da declaragao ser
fixada pela mesma.

4. Nos casos em que nao seja possivel determinar com base na informagao demogrefica ou
de licenciamento a populagao servida par urn sistema abrangido pelo disposto no n.° 4 do
artigo 24.° do presente diploma, cabe a ERSARA determinar a populagao ou o ntimero de
utentes servidos.

Artigo 29.°

Reclamagäo da facturagao

1. A reclamagao do valor de uma factura, desde que apresentada dentro do prazo do aviso de
liquidagao, suspende o pagamento na parcela ou parcelas objecto de reclamagao, ficando
o montante restante sujeito a cobranga dentro do prazo de pagamento.

2. Em caso de indeferimento da reclamagao, as importancias reclamadas sao acrescidas de
juros de mora a taxa legal em vigor, desde a data limite para o pagamento da factura.
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Artigo 30.°

Liquidagao e cobranga

1. A liquidagao dos montantes devidos pelas entidades gestoras sere efectuado pela ERSARA
corn base na informagao recolhida nos termos do artigo anterior ou, na sua falta e caso se
justifique, por estimative baseada no conhecimento de que disponha relativamente ao
sistema cuja informagâo esteja em falta e ao respectivo sector de actividade.

2. Os montantes liquidados sao comunicados pela ERSARA as entidades gestoras por meio
de avisos de liquidagao, nos quais deve constar expressamente a data limite para o
pagamento dos montantes em causa.

3. Os pagamentos dos montantes devidos pelas entidades gestoras sac pagos a ERSARA por
transferancia banctria para a conta que for indicada no aviso de liquidagao.

4. Os pagamentos sac) devidos 60 dias apes a emissao do respectivo aviso de liquidagão

5. Dos montantes recebidos é dada pela ERSARA a respective quitagdo.

CANTULO IV

Servigos e Pessoal

Artigo 31.0

Servigos

A ERSARA dispee dos servigos de apoio indispensaveis a efectivagao das suas atribuigOes.

Artigo 32.°

Regime e pessoal

1. 0 pessoal da ERSARA este sujeito ao regime do contrato individual de trabalho para
exercicio de fungOes peblicas, sendo abrangido pelo regime geral da seguranga social.

2. Para efeitos do disposto no nemero anterior, o recrutamento do pessoal efectua-se nos
termos da legislagao em vigor que regula o regime de vinculos, carreiras e remuneragOes
de trabalhadores que exercem fungOes pablicas.

3. A adopgao do regime do contrato individual de trabalho nao dispensa o cumprimento dos
requisitos e limitagOes decorrentes da prossecugão do interesse peblico, nomeadamente
respeitantes a acumulagOes e incompatibilidades legalmente estabelecidas para os
trabalhadores que exercem fungOes pablicas.
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4. A ERSARA pode solicit& a colaboraceo de trabalhadores que exercem fungOes na
administracão regional, dos institutos pOblicos por ela tutelados e de autarquias locais ou
pertencentes a quadros de empresas pOblicas ou do sector empresarial pOblico regional,
para o desempenho de funcOes inerentes as respectivas atribuicees, nos termos previstos
na lei.

5. 0 pessoal da ERSARA net:, pode prestar trabalho ou outros servicos, remunerados ou tido,
a empresas sujeitas a sua supervisâo ou outras cuja actividade colida corn as atribuicats
da entidade.

Artigo 33.°

Auditores e especialistas

A ERSARA podere contratar, em regime de prestac§o de servicos, para apoio das suas
actividades, empresas e especialistas de reconhecido merito profissional.

Artigo 34.°

Segredo profissional

1. Os membros dos Orgaos da ERSARA, bem como os trabalhadores eventuais ou
permanentes, ficam sujeitos a deveres de segredo profissional sobre os factos e
documentos cujo conhecimento !hes advenha das fungOes que desempenham na ERSARA,
nos termos legais.

2. 0 dever de segredo profissional referido no nOrnero anterior mantem-se por um periodo de
cinco anos apes a cessagão de funcOes na ERSARA.

3. Sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que dela resulte, a viola* do dever de
segredo profissional implica sancees disciplinares correspondentes a sua gravidade, que
podem ir ate a destituicao ou rescisao do respectivo contrato de trabalho ou contrato de
prestacdo de servicos.

Capitulo V
Fiscalizagao e regime sancionat6rio

Artigo 35°

Contra-ordenagees

1 Constitui contra-ordenageo ambiental leve, nos termos do respectivo regime contra-
ordenacional:
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a)

b)

a) A nao permissao ou levantamento de dificuldades ao acesso da ERSARA as
instalacOes, infra-estruturas e equipamentos das entidades referidas no n.° 3 do
artigo 2.° ou aos documentos respeitantes ao exercicio da sua actividade, nos
termos previstos no presente diploma;

b) A nao prestacão de informacao ou documentacao dentro do prazo devido ou a
prestacao de informaceies falsas, inexactas, ou incompletas solicitadas pela
ERSARA, ou cuja apresentacao seja legalmente devida, nomeadamente a prevista
no presente diploma.

2. A tentativa e a negligência sao puniveis.

3. Se a contra-ordenacao consistir na omissao do cumprimento de urn dever juridico
emanado pela ERSARA, a aplicagao da coima nao exime o infractor do cumprimento do
dever exigivel.

Artigo 36.°

Fiscalizacao e tramitacao processual

1 A instrucao dos processos relativos as contra-ordenacOes referidas no artigo anterior, bem
como a decisao e aplicacao das correspondentes coimas e sancOes acessOrias, cabe aos
servicos inspectivos da administracao regional aut6noma competentes em mataria de
ambiente.

2 Para efeitos da realizacao de accOes de fiscalizacao, auditorias ou exames, a ERSARA
goza do apoio dos servicos inspectivos competentes em mataria de ambiente podendo
ainda recorrer a trabalhadores ou colaboradores devidamente credenciados.

3 Os trabalhadores e colaboradores da ERSARA gozam de livre acesso a todas as
instalacees, infra-estruturas e equipamentos das entidades referidas no n.° 3 do artigo 2.°
do presente diploma.

Artigo 37•0

Apreensäo cautelar e sangOes acessOrias

A entidade competente para a aplicacao da coima pode proceder as apreensOes cautelares e
aplicar as sang6es acessOrias que se mostrem adequadas, nos termos da legislacao aplicavel.

REGIAO AUTONOMA DOS ADORES

GOVERNO REGIONAL
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REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Capitulo VI

Normas finals e transit6rias

Artigo 38.°

Aplicagdo da legislagäo

As referOncias feitas em diplomas legais e regulamentos a ERSERA consideram-se reportadas
e exercidas pela ERSARA.

Artigo 39.0

Revogagão

Sao revogados as seguintes diplomas:

a) 0 Decreto Legislativo Regional n.° 1/85/A, de 25 de Margo;

b) 0 Decreto Regulamentar Regional n.° 11/85/A, de 3 de Junho, com as alteragOes
introduzidas pelo Decreto Regulamentar Regional n.° 2/88/A, de 9 de Janeiro;

c) 0 Decreto Regulamentar Regional n.° 34/90/A, de 3 de Dezembro.

Artigo 40.°

Entrada em vigor

0 presente decreto diploma entra em vigor no primeiro dia do més imediato ao da sua
publicag6o.
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REGIAo AUTONOMA DOS ACORES

GOVERNO REGIONAL

a)

b)

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Santa Cruz da Graciosa, em 1 de Julho de
2009.

0 PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

CARLOS MANUEL MARTINS DO VALE CÈSAR
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