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a)

b)

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Regime juridico do extraccao de inertes na faixa costeira e no mar territorial

A extraccao de inertes para construcao e aterro ao longo da costa, em particular de areias, constitui

nos Acores, para alarn da sua relevancia econOmica e social, uma preocupacao de ordem tacnica e

ecolOgica, corn serias implicagOes na proteccao da orla costeira e na seguranga das obras

portuarias.

Nos Acores sac) praticamente inexistentes as dep6sitos de areia emersos e os depOsitos de areias

submersas sao escassos devido a urn conjunto de factores geomorfolOgicos, geolOgicos e

hidrodinamicos adversos que obrigam a uma permanente monitorizacao e procura de novas origens

para aquele material. Acresce ndo existir, na maior parte das ilhas, sucedaneo desta matêria-prima

para o abastecimento ao mercado do construcao civil.

Neste contexto, torna-se necessario acautelar a defesa do litoral e avaliar as impactes sobre o

ambiente marinho, acautelando as suas componentes fisica e biolOgica. Esta preocupagao ganha

particular acuidade nas operacOes de extraccao de areia, porque se conhecem mal as efeitos a

media e longo prazos das alteracOes batimatricas dos fundos sobre a orla costeira.

Nesse sentido, os Pianos de Ordenamento da Orla Costeira das diferentes lhas introduziram regras

que visam uma proteccdo do patrimOnio e a conservacao, uso e valorizacäo dos recursos naturais ao

longo das costas. Face a essas regras, torna-se necessario redefinir as mecanismos de controlo da

extraccdo de inertes, em particular a extraccao comercial de areias, o quo se faz pelo presente

diploma.

Tondo em conta quo o n.° 2 do artigo 28.° da Lei n.° 54/2005, de 15 de Novembro, que estabelece a

titularidade dos recursos hidricos, atribui a jurisdicao do dominio pOblico maritimo aos departamentos

do Governo Regional dos Acores e quo o artigo 5Y da Lei n.° 49/2006, de 29 de Agosto, quo

estabelece medidas de proteccao da orla costeira, atribui especificamente as RegiOes AutOnomas a

a) - Department° Govemamental
b) - Direccdo Regional
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a)

b)

competancia para fixar o regime jur(dic° de protecedo da orla costeira e de extraccdo de areias,

matória que foi ref orcada pelo disposto no n. 2 2 do artigo 8. 2 do Estatuto Politico-Administrativo da

Regido AutOnoma dos Agores, aprovado pela Lei n. 2 2/2009, de 12 de Janeiro, pelo presente

diploma estabelece-se o regime juridic° do licenciamento de extraccdo de inertes no ambito da

utilizacdo privativa de bens do domfnio pOblico marftimo do Estado.

Nos termos da alfnea f) do artigo 88. 2 do Estatuto Politico-Administrativo da Regido AutOnoma dos

Acores, o Governo Regional apresenta a Assembleia Legislativa a seguinte proposta de Decreto

Legislativo Regional:

Cap ftulo I

Princfpios Gerais

Artigo 1.2

Objecto e Ambito

1. 0 presente diploma estabelece o regime juridic° de licenciamento das operacOes de

extraccdo de inertes para construed° e aterro quando feitas no domfnio pUblico marftimo do

mar territorial e na faixa costeira adjacente.

2. Atendendo a relevAncia econOmica, social e ambiental daquelas actividades, o disposto no

presente diploma aplica-se exclusivamente a extracedo de materiais geolOgicos destinados a

utilizacdo em operaceies de construed°, aterro ou ornamentacdo, nomeadamente rochas,

cascalho, areias e lodos.

Artigo 2.2

DefinicOes

Para efeitos do presente diploma entende-se por:

a) “Alimentacão artificial de praias”: a colocacdo por meios artificiais de materiais arenosos em

locais imersos e emersos com vista a obtencdo de um determinado perfil de praia ou de

a) - Departamento Governamental
b) - Direecäo Regional
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a)

b)

fundo favordvel a dissipacdo da energia das ondas e a uso balnear, simulando situacOes

naturals;

b) .Areas sensiveis”: uma zone delimitada em que qualquer intervened° humana este

condicionada e sujeita a regulamentos especfficos tendo em vista a sua protecedo ambiental

ou outra, nomeadamente:

I. as areas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.2

15/2007/A, de 25 de Junho, que aprovou o regime juridic° de classificacdo e gestdo da

Rede Regional de Areas Protegidas da Regido Autenoma dos Acores;

1. os sitios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservacdo e zonas de proteccdo

especial, classificadas no ambito da Directive n. 2 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril

de 1979, relative a conservacdo das a yes selvagens, e no Ambito da Directive n.9

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relative A preservacdo dos habitats

naturals e da fauna e da flora selvagens;

Hi. os conjuntos classificados e as areas de proteccdo dos imeveis e conjuntos classificados

criadas ao abrigo do disposto no Decreto Legislativo Regional n. 2 29/2004/A, 24 de

Agosto, que estabelece o regime juridic° relativo a inventariagdo, classificacdo,

protecedo e valorizacdo dos bens culturais mOveis e imeveis, incluindo os jardins

histdricos, os exemplares arbereos noteveis e as instalagOes tecnolegicas e industrials;

iv. os parques arqueolegicos subaqueticos criados nos termos do Decreto Legislativo

Regional n. 2 27/2004/A, de 24 de Agosto, corn as alteracães que lhe foram introduzidas

pelo Decreto Legislativo Regional n. 2 8/2006/A, de 10 de Marco;

c) Areia” ou ccrnateriais arenosos”: o material geolegico corn granulometria media,

determinada de acordo corn a escala de Wentworth, compreendida entre 64 pm e 2 mm;

d) c<Calhau rolado>, ou «rob": o material geolegico constituido por massas corn granulometria

superior a 5 cm que se apresente corn superficies arredondadas pelo efeito da abrasdo

mütua resultante do efeito das ondas;

e) cdnerte”: qualquer material geolOgico ndo reactivo utilizado ern operacees de aterro e

construed°, incluindo a ornamentacão;

f) “ Linha de costa)); a linha de maxima preia-mar de agues vivas equinociais ou, ndo sendo

possivel determinar esta, a crista da arriba; no caso de lagunas e fozes de ribeira, a linha de

a) - Departamento Govemamental
- Direcgao Regional
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costa corresponde a linha recta que une os dois lados da zona de comunicagao corn o mar

de forma a dar continuidade a linha da costa atras definida;

g) “Lodos›): todos os materiais geolegicos saturados em agua corn granulometria media inferior

a 64 pm;

h) “Regime de pregos vigiados”: o regime de deciaragão de pregos fixado no artigo 6. 2 do

Decreto Legislativo Regional n. 2 6/91/A, de 8 de Margo;

i) ccSonda reduzida”: a profundidade medida a partir da referencia vertical hidrogrefica

adoptada nas cartas oficiais, coincidente corn a mais baixa das baixas-mar e conhecida

como «Zero Hidrografico”;

Artigo 3•2

Zonas interditas

Sem prejuizo do disposto no artigo seguinte, não e permitida a extracgao de materiais geolegicos de

qualquer natureza em locais situados:

a) A menos de 1 milha neutica de estruturas portuarias das classes A a C, ou a menos de 0,5

milhas nauticas de portos das classes D e portinhos, classificadas nos termos do Decreto

Legislativo Regional n. 2 17/94/A, de 18 de Maio, corn as alteragOes que lhe foram

introduzidas PELO Decreto Legislativo Regional n. 2 19/98/A, de 28 de Novembro, e pelo

Decreto Legislativo Regional n. 2 13/2000/A, de 20 de Maio;

b) A menos de 0,5 milhas nauticas das zonas balneares assinaladas nos pianos de

ordenamento da orla costeira em vigor;

c) Numa faixa de 0,5 milhas nauticas para cada lado dos enfiamentos de acesso aos portos

das classes A e B;

d) No interior de areas protegidas de qualquer natureza e naquelas onde, nos termos do piano

de ordenamento da orla costeira aplicavel, seja interdita a extracflo;

e) A menos de 0,5 milhas neuticas de instalagOes licenciadas para aquicultura de qualquer

natureza;

I) Num raio de 0,5 milhas nauticas dos locais assinalados como contendo achados

arqueolegicos;

a) - Departamento Govemamenta/
b) - Direccao Regional
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b)

g) A menos de 250 m de ilhaus e de baixios de qualquer natureza onde a sonda reduzida seja

inferior a 5 m.

Artigo 4.2

Extraccao na faixa costeira

1. Sem prejuizo dos nOmeros seguintes, a extraccao de materiais geolOgicos, por qualquer

método e forma, quando efectuada a uma distáncia de ate 250 metros desde a linha de

costa no sentido do mar ou ate 50 m daquela linha no sentido da terra destina-se,

obrigatoriamente, a alimentaflo artificial da faixa maritima de proteccao definida no piano de

ordenamento da orla costeira aplicdvel ou a construcao ou reparagao de obras portuarias ou

de proteccao maritima.

2. Nä° esfao sujeitas as condicionantes referidas no ntimero anterior as dragagens e

escavacties nas Areas sob jurisdicao portuaria quo visem exclusivamente a circulacao de

navios e a construcao ou reparaflo de infra-estruturas portudrias, ficando os materials

retirados propriedade da administracao portuaria respectiva, a qual os pode utilizar

directamente ou comercializar nos termos do presente diploma, considerando-se, nos portos

da classe D e nos portinhos, como administracao portuaria a entidade encarregue da sua

gestäo ou a qual estejam concessionados.

3. Estäo tambem isentas do disposto no n. 2 1 as operacOes de desobstrucdo da foz de ribeiras

e entradas de lagunas, ficando contudo interdita a comercializacao do material removido, o

qual apenas podera ser utilizado para recarga artificial de praias, devolucao ao mar ou para

a realizacao de obras pUblicas da responsabilidade directa da entidade que tenha procedido

remocao.

4. 0 disposto no n. 2 1 nao se aplica quando seja necessaria a remocao de materials geolegicos

por raz6es de proteccdo civil, nomeadamente quando ocorram movimentos de massa que

produzam depOsitos sobre a zona costeira susceptiveis de colocar em risco pessoas ou

bens, podendo os materials extrardos ser objecto de comercializacao nos termos do

presente diploma.

5. A extracflo de calhau rolado para fins ornamentais ou artisticos pode ser autorizada quando

o volume a extrair por ano em cads 1000 m de linha de costa seja inferior a 100 m 3 e se

a) - Departamento Govemamental
b) - Direcgão Regional
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demonstre nal) existirem impactes negativos sobre a linha de costa e sobre a estabilidade

das arribas configuas.

6. A realizacão das operagOes a que se referem os ndmeros anteriores esta sujeita a licence

próvia a emitir pelo departamento da administragdo regional autOnoma competente em

materia de ambiente e, quando aplicdvel, ao pagamento das taxas fixadas pelo presente

diploma.

Artigo

Extraccdo no mar territorial

1. Nos fundos do mar territorial, para fora da faixa costeira definida no n? 1 do artigo anterior,

pode ser autorizada a extraccdo para fins comerciais de materiais geolOgicos inertes,

nomeadamente rochas, cascalho, areia e lodos, desde que respeitado o estabelecido nos

ndmeros seguintes.

2. A extraccao e comercializacdo de areia, por qualquer metodo e forma, rege-se polo disposto

no artigo 7? e seguintes do presente diploma.

3. A extracgdo de rocha, cascalho ou lodo depende de licence a emitir polo departamento da

administracdo regional autOnoma competente em materia de ambiente e estd sujeita ao

cumprimento cumulativo das seguintes condicOes:

a) Existir avaliacao das inciddricias ambientais da extraccdo quo demonstre estar

salvaguardado o equilibrio ecolOgico e evitados os impactes negativos sobre o meio

marinho, nomeadamente sobre os ecossistemas aqudtico e marginal;

b) Estar acautelada a erosão da costa e a manutencdo das praias;

c) Os materials extraidos destinarem-se exclusivamente a satisfazer necessidades de

consumo nos Acores;

d) Os materiais terem como desfino o quo estiver indicado na respective licenca.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccao Regional
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a)

b)

Artigo 6.2

Comercializacão de rocha, cascalho e lodo

Os materials extrardos nos termos dos nOmeros 2, 4 e 5 do artigo 4Y e do n. 2 3 do artigo anterior

apenas podem ser comercializados quando se verifiquem cumulativamente as seguintes condicties:

a) A introduce. ° no mercado è realizada pela entidade que procedeu e extraccdo;

b) A comercializacdo O feita, ao longo de toda a cadeia comercial, no regime de precos

vig iados.

Capitulo II

Extracceo Comercial de Areia

Artigo 7•2

Extraccao de areia

1. Sem prejuizo do disposto no artigo 4• 2 do presente diploma, a extracceo de materials

arenosos corn fins comerciais, qualquer que seja o mOtodo ou o objectivo, depende da

licence previa do departamento da administracâo regional autOnoma competente em materia

de ambiente e da aplicacdo da tarifa estabelecida pelo presente diploma.

2. A extracceo de areia com fins comerciais apenas pode ser feita no mar territorial da Regiào

AutOnoma dos Acores, quando o local de extraccdo se situar para alern da distencia definida

no n. 2 1 do artigo 4Y do presente diploma e desde que:

a) 0 local de extraccão que Warr se situe em zona interdita, determinada nos termos do

artigo 3Y do presente diploma;

b) Estar demonstrada a salvaguarda do equilibrio ecolOgico e evitados os impactes

negativos sobre o meio marinho, nomeadamente sobre os ecossistemas aquatic° e

marginal;

c) Estar acautelada a erosao da costa e a manutenceo das praias;

a) - Departamento Governamental
b) - Direccao Regional
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a)

b)

d) Os materials extraidos destinarem-se exclusivamente a satisfazer necessidades de

consumo nos Acores.

3. Sem prejuizo do disposto no nOmero anterior, a determinacão das zonas onde é autorizada

a extraccao comercial de areia é feita por resolucão do conselho do Governo Regional, a

qual, para alarn das coordenadas geograficas dos respectivos imites, fixara a quantidade

maxima anual de areia a extrair no seu interior.

Artigo 8.Q

Comercializacâo de areias

A comercializacao das areias recolhidas corn fins comerciais esta sujeita, cumulativamente, as

seguintes condicOes:

a) A introducao no mercado O realizada directamente pela entidade licenciada que procedeu

extraccao da areia;

b) A comercializacao O feita, ao longo de toda a cadeia comercial, no regime de precos

vigiados.

Artigo 9•Q

Licenciamento da extraccao comercial de areias

1. 0 licenciamento para a extraccao comercial de areia so pode ser autorizado no pressuposto

da verificacao cumulativa dos seguintes requisitos:

a) DispOr de meios têcnicos adequados a dragagem de areia, nomeadamente, a

titularidade ou a fruicao de embarcacao adequada a essa finalidade, devidamente

certificada pelas entidades competentes;

b) Instalar nas embarcacees afectas a dragagem de areias um sistema de monitorizacao

continua da posicao, em perfeito funcionamento e calibrado, compativel com a

tecnologia do Sistema Automatic° de Identificacao da Macaronesia (MACAIS) adoptado

pelas administracees dos portos da Regiao ou outro que seja determinado pelo

departamento da administragao regional autOnoma competente em assuntos maritimos;

a) - Departamento Govemamental
b) - Direcgdo Regional
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a)

b)

c) Demonstrar capacidade tecnica e financeira que permita garantir o abastecimento de

areia, nos termos em que foi requerido, e a manutencao pelo prOprio de dep6sito de

areia em terra;

d) Realizar todas as operac ges de descarga de areia em portos das classes A e B, excepto

quando a dragagem ou bombagem se face a partir de equipamentos instalados em terra;

e) Manter urn sistema de registo dierio das recolhas e descargas de areia

permanentemente acessfvel aos servicos corn competOncia inspectiva;

f) Ter a situacao regularizada relativamente a divides por contribuicOes e impostos ao

Estado Português, a Regiao AutOnoma dos Acores e a Seguranca Social.

2. As licences sao atribufdas ao detentor do equipamento de extraccao ou da embarcacao a

que se reportam e a ele directamente tituladas, sendo insusceptfveis de cedancia, a fitulo

onoroso ou gratuito.

3. Salvo motivo de force maior, ou devidamente justificado, a licence caduca no termo das

condicees dela constantes ou decorridos 90 dias a contar da nao verificacao de qualquer um

dos pressupostos referidos no n. 2 1 do presente artigo.

Capftulo III

Licenciamento e taxas

Artigo 10.2

Pedido de licenciamento

1. 0 pedido de licenciamento para extraccao de inortes nas zonas abrangidas polo presente

diploma é apresentado junto do departamento da administracao regional autOnoma

competente ern matória de ambiente mediante o preenchimento de formulario adequado, a

disponibilizar no portal do Governo Regional na Internet.

2. 0 pedido de licenciamento deve ser acompanhado dos documentos necessdrios

comprovacão das condicOes fixadas, nomeadamente das estabelecidas no n. 2 3 do artigo 5.2

e n. 2 1 do artigo 9. 2 do presente diploma.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccdo Regional
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a)

b)

3. Os pedidos de licenciamento são apresentados corn a antecedência minima de 30 dias em

relacäo a data pretendida para [nick) da operac5o, dispondo aquele departamento

governamental de 20 dias para a sua apreciacdo.

4. 0 prazo de apreciacdo a que se reporta o nOmero anterior pode ser interrompido, por uma

(mica vez, quando sejam pedidos esclarecimentos adicionais, os quais devem ser entregues

no prazo maximo de 20 dias, apOs os quais a administraflo disp6e de 15 dias para se

pronunciar ern definitivo.

5. A nao entrega dos esclarecimentos no prazo referido no n0mero anterior determina o

encerramento do processo.

Artigo 11.2

Tipologia das licencas

1. As operacees de extraccOo de inertes sào tituladas pelos seguintes tipos de licenca:

a) Licenca para operacOes ocasionais de extraccäo de inertes;

b) Licenca para extraccdo comercial de areia.

2. A licenca para operacOes ocasionais de extraccdo de inertes destina-se a titular as

operacOes referidas no artigo 4• 2 e no n.2 3 do artigo 5• 2 do presente diploma e 6 valida

apenas para a extraccdo dos volumes e tipologias de inertes nelas constantes e para uma

localizacao e periodo determinado.

3. A licenba para extraccão comercial de areia destina-se a titular a extraccao de areias a que

se refere o artigo 7• 2 e seguintes do presente diploma e e valida por periodos de ate 5 anos,

renov6veis e sem volumes ou localizagOes pr6-determinados.

Artigo 12.2

Emissào das licencas

1. Excepto quando sejam operacties isentas nos termos do n. 2 2 do artigo seguinte, a licenca 6

emitida ark* pagamento da correspondente taxa, determinada nos termos do presente

diploma.

a) - Departamento Governamental
b) - Direccao Regional
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a)

b)

2. Decorridos 60 dias apOs a comunicagOo do deferimento da licenga sem que se mostre paga

a respectiva taxa, o mesmo é anulado e encerrado o respectivo processo.

Artigo 13Y

Taxas

1. Sem prejuizo do disposto no nUmero seguinte, pela emissào de licencas de extraccao sac,

devidas as seguintes taxas:

a) Nas licencas para operacOes ocasionais de extraccdo de inertes, uma taxa a fixar

por cada metro ctibico de material que o requerente se proponha extrair, de valor a

fixar, em funcao dos tipos de operacão e de material a extrair, por despacho dos

membros do Governo Regional competentes em matória de financas pUblicas e de

ambiente;

b) Nas licencas para extraccâo comercial de areia, uma taxa de emissáo da licenca, de

valor a fixar por despacho dos membros do Governo Regional competentes em

matéria de financas pUblicas e de ambiente, a qual acresce uma taxa de descarga a

cobrar por cada metro cUbico descarregado, de valor a fixar nos mesmos termos.

2. Estão isentas de taxa as seguintes operacOes de extraccdo de inertes:

a) As previstas no n. 2 1 do artigo 4. 2 , quando realizadas no ambito de obras pUblicas de

iniciativa regional ou autarquica;

b) As previstas no n. 2 2 do artigo 4• 2, quando nao haja comercializagdo dos materials

extraidos ou quando o produto da venda seja receita exclusiva da administracão

portuaria que executa os trabalhos;

c) As previstas no n. 2 3 do artigo 4.2;

d) As previstas no n.2 4 do artigo 4• 2, quando ndo haja comercializacdo dos materials

removidos ou, quando esta exista, o produto da venda seja integralmente receita de

uma entidade pUblica.

3. Sem prejufzo do disposto no artigo seguinte, o produto das taxas cobradas constitui receita

da Regido AutOnoma dos Acores.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direcgao Regional
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a)

b)

4. 0 disposto nos nOmeros anteriores ndo isenta o licenciado do pagamento de outras taxas

legal ou regulamentarmente fixadas, nomeadamente as taxas portuarias que sejam

aplic6veis as operacães realizadas nos portos ou nas areas sob jurisdicão portuaria.

Artigo 14.2

Cobranca das taxas de descarga de areias

1. A taxa de descarga de areia, a que se refere a alinea b) do n. 2 1 do artigo anterior, 6

cobrada:

a) Quando a areia seja dragada ou bombada recorrendo a uma embarcacao, pela

administracdo portudria competente em raid() do porto de descarga, a qual a

deposita mensalmente a ordem da Regiäo AutOnoma dos Acores;

b) Quando a extraccdo se faca recorrendo a equipamentos instalados em terra, os

volumes sdo declarados pelo operador e verif icados pelo servico competente em

materia de ambiente na ilha onde se localize a descarga, entidade que emite

mensalmente a respectiva guia de pagamento.

2. No caso previsto na alfnea a) do niimero anterior, 20% do valor das taxas cobradas constitui

receita prOpria da administracâo portuaria, sendo por esta deduzida da receita a depositar

ordem da Regiào AutOnoma dos Acores.

Artigo 15.2

Caucâo

1. Para a garantia do integral e pontual cumprimento das obrigacties decorrentes da licenca

para extraccao comercial de areia, nomeadamente do pagamento da taxa de descarga

durante o period° de vigência da mesma, a autorizacäo para extraccdo de areia fica

dependente da prestaflo de caucäo.

2. A forma e valores das caucães são definidas por despacho conjunto dos membros do

Governo dos Acores competentes em mat6ria de financas pUblicas e de ambiente.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccao Regional
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b)

Artigo 16.2

Fiscalizacâo

A fiscalizacâo do cumprimento do presente diploma compete as seguintes entidades:

a) Nos termos legais aplicaveis, as entidades integradas no sistema da autoridade maritima;

b) As entidades policiais corn competéricia em mathria ambiental;

c) Aos servicos inspectivos do departamento da administracdo regional autOnoma competente

em matêria de ambiente.

Artigo 17.2

Contra-ordenacries

1. Para efeitos da aplicacdo da Lei n. 2 50/2006, de 29 de Agosto, e n. 2 3 do artigo 28. 2 da Lei

n. 2 54/2005, de 15 de Novembro, constituem contra-ordenagao:

a) Muito grave:

i. a extraccdo, por entidade não detentora de licenca vâlida, de inertes corn fins

comerciais, quando o volume extrafdo seja superior a 100 m3;

b) Grave:

i. a extraccâo com fins comerciais, por entidade não detentora de licenca

quando o volume de materiais extrafdo seja inferior ou igual a 100 m3;

ii. a extraccão sem fins comerciais, por entidade não detentora de licenca välida,

quando o volume de materiais extrafdo seja superior a 50 m3;

iii. a operacão por operador licenciado fora das zonas autorizadas ou ern violacão

dos limites de extraccdo fixados para a zona;

c) Leve:

i. a extraccão de inertes sem fins comerciais, por entidade não detentora de

licenca vdlida, quando o volume total de materiais extrafdo seja inferior ou

igual a 50 m3.

2. A tentativa e a negligäncia sào pun fveis.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direccao Regional
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a)

b)

3. A competencia para instrucao dos processos e aplicacäo das sancOes cabe aos servicos

inspectivos da administracao regional autOnoma competentes em malaria de ambiente.

Capitulo IV

Normas finais e transithrias

Artigo 18.2

Alteracao de legislacdo

As referéncias feitas no Decreto Legislativo Regional n. 2 6/91/A, de 8 de Marco, a Direccao Regional

do Comercio entendem-se como reportadas ao departamento da administracdo regional aut6noma

competente em matéria de economia.

Adigo 19.2

Normas transitOrias para a extraccdo comercial de areia

1. As licences para extraccdo de areia validas a data de publicacão do presente diploma

mantem-se em vigor, nos termos e condigOes em que foram emitidas, ate 31 de Dezembro

de 2012.

2. No period° a que se refere o raimero anterior, as taxas a cobrar, a sua cobranca e reparticao

pelas diversas entidades intervenientes e o preco maxim° de venda da areia extraida sac, os

que vigoram a data de entrada em vigor do presente diploma.

3. Entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 2018, os volumes constantes das licences

sdo transformados em quotas regionals, vdlidas para a extraccdo em todos os locais

autorizados, sendo o produto da extraccão passive' de comercializacdo em todas as ilhas,

nos termos estabelecidos no presente diploma, e sujeito as regras de descarga,

comercializacão e taxas nele estabelecidas.

4. Para os efeitos do nOrnero anterior, a quota a imputar a cada operador licenciado resultare

do somatOrio dos volumes que a 31 de Dezembro de 2012 he estejam atribuidos pare cada

ilha.

a) - Departamento Govemamental
b) - Direcgalo Regional
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a)

b)

5. Para efeitos do disposto no n. 2 3, por resolucao do conselho do Governo Regional sdo

definidas as areas onde é permitida a extraccão de inertes e os correspondentes volumes

maximos de extraccdo.

6. Os detentores das licencas podem negociar exclusivamente entre si as quantidades

autorizadas, ficando obrigados a comunicacao próvia a entidade licenciadora das cedancias

efectuadas.

7. Durante os periodos a que se referem os nOmeros anteriores, por despacho conjunto dos

membros do Governo Regional competentes em matOria de economia e de ambiente, pode

o Governo Regional:

a) Sempre que se verifique a possibilidade de ruptura do abastecimento de areia,

autorizar, na ilha ou ilhas afectadas, a extraccdo e a comercializacdo, por qualquer

operador, de areia proveniente de qualquer ilha;

b) Quando se verifique que os volumes licenciados são insuficientes para garantir o

regular abastecimento do mercado, emitir novas licencas, nos termos previstos nos

artigos 10.° e seguintes do presente diploma.

Artigo 20.2

Norma revogatOria

E revogada a Resolucao n. 2 25/2006, de 9 de Fevereiro, e o Despacho D/SRHOPC/95/43, publicado

no Jornal Oficial, II sane, n.° 24, de 13 de Junho de 1995, sem prejuizo da sua aplicacdo transitOria

nos termos dos n. 2 1 e 2 do artigo 19.2.

Artigo 21.2

Entrada em vigor

0 presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua publicacao.

a) - Departamento Govemamenta/
b) - Direccao Regional
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Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Vila do Porto — Santa Maria, ern 3 de Setembro de

2009.

0 Presidente do Governo Regional

Carlos Manuel Martins do Vale Cesar

a) - Departamento Governamental
b) - Direecão Regional
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