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Ex.mo Senhor
Presidente da Comissäo de Assuntos
Parlamentares, Ambiente e Trabalho
da ALRA

N/ oficio n°
	

/ 34	 data - 15 de Jumbo de 2009

ASSUNTO: Proposta de Decreto Legislativo Regional n° 8/2009 - Regime Juridico da
recolha, tratamento e descarga de iguas residuals urbanas.

Anexo segue parecer da AMRAA, relativamente a Proposta de Decreto Legislativo
Regional n° 8/2009 - Regime Juridico da recolha, tratamento e descarga de iguas
residuals urbanas.
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Parecer

Inf. no 9/2009

Assunto: Proposta de Decreto Legislativo Regional n o 8/2009 - Regime

Juridic° da recolha, tratamento e descarga de âguas residuals urbanas.

1. A Comissa0 de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho da

Assembleia Legislative Regional enviou para parecer o Decreto

Legislativo Regional referido em epigrafe.

2. 0 diploma em analise procede a adaptagao a Regifio do Decreto-Lei

152/97, de 19 de Junho, corn as alteragaes que the foram

introduzidas pelo Decreto-Lei n o 348/98, de 9 de Novembro, e pelo

Decreto-Lei no 149/2004, de 22 de Junho, diplomas que

procederam a transposiggo para o direito interno da Directiva

91/271/CEE, do Conselho, de 27 de Maio de 1991, corn as

alternates que Ihe foram introduzidas pela Directive n o 98/15/CE,

da Comisao, de 21 de Fevereiro de 1998.
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3. 0 diploma incorpora ainda a matária constante do Decreto

Legislativo Regional 16/2005/A de 20 de Julho, relativo a utilize°

agricola de lamas de depuragao.

4. Finalmente, o diploma procede a adaptagao regional da matéria

regulada pelo Decreto-Lei n o 207/94, de 6 de Agosto, e pelo

Decreto Regulamentar n o 23/95, de 23 de Agosto, referentes as

obrigees das entidades gestoras de redes pUblicas de distribuigao

de aqua e de drenagem de aguas residuals.

5. Em ternnos gerais o diploma encontra-se bem estruturado, sendo

no entanto de considerar algumas alterees que certamente

melhorarao as condigOes de exequibilidade do presente diploma

pelas diferentes entidades gestoras existentes na Regiao.

6. Assim, comegaremos por indicar alguns principios basicos que nos

parece devem presidir a esta analise, partindo de seguida para a

analise de preceitos concretos que, em nossa opiniao, poderiam

facilmente ser melhorados.

7. Em primer.° lugar, parece-nos qua a materia das Sguas residuals

deveria ser tratada em conjunto corn a matkia do fornecimento de

aguas para consunno humano.

8. Com efeito, as entidades responsaveis pela gestao das aquas

residuals sao precisamente as mesmas qua sac) responsavels pelo

fornecimento da agua para consumo humano.
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9. Acresce a isto que a egua tern urn ciclo connum: é a égua fornecida

para consumo humano que depois tera de ser gerida como ague

residual.

10. Por outro !ado, ha que ter em conta que o diploma em anélise tern

a pretensão de aplicar-se a redes existentes, a funcionar, cuja

gestao e explorack decorre de competencias prOprias de outras

entidades ptiblicas, nomeadamente dos municipios.

11.0ra esta circunstancia nä° pode deixar de ter consequenclas, na

definigao de urn regime transitOrio, que permita a adaptaged o da

rede existente as exigencias do presente articulado.

12.Acresce ainda que deveria estar definido no presente diploma a

obrigacão de a entidade gestora repercutir as taxas pelas quais

venha a ser responsevel nos termos do presente diploma, na

facturageo do consumidor final, em homenagem ao principio do

utilizador pagador.

13. Finalmente, importa ter em conta que a rede póblica nä° pode

deixar de ter em conta a existencia a montante de instalagOes

privadas, que devem conformar-se corn a rede pUblica, sob pena de

total ineficacia da mesma.

14. Neste sentido, importa que a lei que regula esta materia:

a) defina claramente os limites de responsabilidade da entidade

gestora e dos particulares envolvidos. A entidade gestora no

pode em caso algum ser responsabilizada pela actuagao de
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terceiros em propriedade privada e sobre a qual ela nab tern

qualquer jurisdigäo;

b) defina as situageies em que os particulares devem conformar

as suas instalagiSes a rede pUblica, quais os mecanismos de

implementagao dessa conformacäo e quais os meios e sang5es

aplicaveis ao respectivo incumprimento.

15. Compulsados alguns dos principios basicos que devem presidir a

este regime, analisemos algumas das suas normas, percebendo

onde e corn que fundamentos podemos contribuir para urn melhor

diploma.

16. Desde logo, no que se refere aos arts. 5° a 8° importava que as

zonas sensiveis e menos sensiVeis fossem definidas de forma mais

concreta e menos confusa. De facto, nao so a definigão das zonas

sensiveis por cläusulas gerais pode ser desnecess6ria em muitos

casos como a redaccão confusa dos artigos pode originar diversas

dOvidas interpretativas, o que conduzire a incerteza juridica na

aplicagao do diploma.

17.Assim, parece-nos que seria preferivel uma definiggo das zonas

sensiveis em suporte cartografico, de forma a melhorar a certeza

juridica das solugOes e a permitir uma ponderaggo adequada da

sensibilidade de cada zona em particular.

18.0u seja, o que se diz em quatro artigos, melhor se diria cam um

nnapa que os aplicasse, ficando a situag go melhor definida, mais

clam e transparente, dando a todos os interessados informack
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segura sabre qua! a sensibilidade de cada zona, sem que tal fique

sujelto a qualquer discricionariedade interpretative.

19. DispOem ainda os n os 2 e 3 do art. 11 0 que:

2. Os sisternas de drenagem devem obedecer as seguintes caracterfsticas tecnicas:

a) A sua concepcão assegura, recorrendo as boas praises de engenharia, * born

funcionarnento global. preservando-se a seguranca, a saade pObtica e o conforto dos

utentes;

b) A sua contepcAo e construcao respeitam o estabeleCidO no regulamento geral dos

sisternaS ptiblicos e predials de dtStrthuictio de Agua e de Managers de agues residuals a

flue se refers o artigo 62.0 do presents diploma;

c) Sem prejuizo do disposto no rimer() seguinte, Sec totalmente separativos.

3. Apenas sac) admissive's solucOes pseudoeseparativas em recta% de colectores já esistentes

data de entrada em vigor do presente diploma citte sirvam aglomerados corn um equivalents de

poputg4o interior a 10 000 e corn descarga em zone menos sensfvel.

20. Mais se refere que o incumprimento destas normas constitui

contra-ordenagao ambiental grave nos termos da al. a) do n o 2 do

art. 57° da proposta.

21. Ora, Ma se toma em devida conta a distingao necessaria entre os

sistemas de drenagem a construir, alterar ou remodelar e as

existentes.

22.Acresce que a al e) do n o 3 do art. 150 estipula coma dever dos

utentes nao proceder a ligagfies que, par accào ou omissao, levem

introducao de äguas pluviais de qualquer natureza no sistema de

drenagem de eguas residuals urbanas.
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23. È, pais, uma nnanifestaggo do mesmo principio de ri ga aceitack de

solucbs es pseudo-separativas.

24. Pordm, verifica-se que, agora, o seu incumprimento constitui

contra-ordenagão leve (cfr. al . a) do n o 1 do art. 570).

25. Ora, chama-se a atencao para o facto das aguas pluviais ligadas a

rede de éguas residuals provocarem, em dias de precipitacäo

acentuada, problemas graves de capacidade de escoamento aos

colectores domesticos, podendo mesmo colocar problemas ao nivel

da eficiencia das ETAR.

26. Ora, a existencia de situageies pseudo-separativas é tgo grave a

jusante coma a montante, e deve ser valorada exactamente da

mesma forma, sempre sem prejuizo da existencia de urn regime

transiterio, que pernnita quer aos particulares quer a entidade

gestora conformar-se corn as novas exigências.

27. Assim, parece-nos haver uma clara disparidade entre a forma como

sao valoradas as situacaies pseudo-separativas particulares e

pirblicas, em detrimento destas Ultimas, quando se verifica que sago

precisamente as particulares que terlo major interesse em prOcurar

situacbes pseudo-separativas.

28. No no 6 do art. 120 passa a exiglr-se que os projectos de

construcao e remodelagao de sistemas piblicos passem a ser

sujeitos a urn parecer previa vinculativo por parte da entidade

licenciadora, o que, na pratica, corresponde a urn licenciamento do

projecto.
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29. Par seu turno, a al. c) do n o 1 do art. 130 preve a obrigaceo da

entidade gesture promover o licenciamento dos sistemas.

30.0ra, sejamos claros: as competencies em materia de dguas

residuals so municipais e devem ser exercidas na autonomia que é

prOpria das autarquias locals, sem prejuizo de estarem sujeitas aos

controlos e fiscalizacOes que tambem !hes sada prOprias.

31. As autarquias locals nao são nem urn departamento governamental,

sujeito a direccào de uma hierarquia, nem uma entidade particular,

sem competencies prOprias na prossecuck do interesse

32. Nesse medida, o parecer vinculativo que corresponde a uma

licence, na realidade - parece-nos ser abusivo face aos poderes

tutelares constitucionalmente consagrados, que são apenas de

legalidade e nunca de merito.

33. Desta forma, definam-se em sede prOpria - a lei - os parametros

adequados, e as entidades gestoras cumpri-los-ão, sem prejuizo da

tutela de legalidade que sabre elas incide.

34. No que diz respeito ao n o 1 do art. 14° define-se que é a entidade

licenciadora quem define (em colaboracäo corn a entidade gestora,

mas é a entidade licenciadora quem define) as parametros minimos

para aceitagão de eguas residuals industrials nos sistemas de tguas

residuals domesticas.
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35.0ra importa tambAm aqui ser muito claro: esti fora das

competéncias prOprias dos sistemas municipais o destine final ,das

Aguas residuals industrials.

36. Sem prejuizo, e de acordo corn as parAmetros definidos pela

respectiva entidade gestora, esta podere aceitar receber no

respective sistema Aguas residuais industrials, pordm a definic5o

das condigOes em que tal recepcao se verifica deverA ser

competencia da entidade gestora, que conhece o sistema e

responsavel pela sua integridade (sem prejuizo da colaboragao da

entidade licenciadora, que sera sempre bem-vinda).

37. Quanto muito, coma situack de compromisso, admitir-se-la a

sujeigas o daquela aceitagäo a urn duplo crivo: da entidade

licenciadora e da entidade gestora, por forma a que apenas se

admitissem Aguas residuals industrials caso as mesmas

cumprissem, cumulativamente, os parâmetros definidos por ambas

as entidades.

38. Em qualquer case, uma coisa é cotta: as entidades gestoras nAo

podem e näo sera() obrigadas a abrir as respectivos sistemas a

Aguas residuals industrials quo possam comprometer a integridade

do mesmo.

39. Finalmente, a propOsito da possibilidade de autorizack de

descargas de Aguas residuals industrials em sistemas de disposicao

de Aguas residuais publicas, dispOe o n o 4 do art. 140 que:
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4. Impend° sobre a entldade gestate a responsabilidade pela verificagao do cumprimento des

normas constantes na autorizaglo de releiflo de Aguas residuais industrials ern sistemas de

disposicAo de Aguas residual's urbanas.

40. Mais dispeie a al. d) do n o 2 do art. 57° da proposta que o

incumprimento daquela disposigao é classificado corn contra-

ordenagao ambiental grave.

41. Ora, 4 importante que fique bem claro que a responsabilidade, quer

civil quer contra-ordenacional do incumprimento des normas

constantes da autorizack de rejeick de Aguas residuals industrials

do respective produtor, responsavel pelo cumprimento, sem

prejuizo das prorrogativas que assistam a entidade gestora para

verificagao do mesmo.

42. Analisando agora a articulado do artigo 19°, verifica-se que no seu

no 3 se consagra em letra de lei o que desde ha muito tern sido

prätica das EG, obrigando, para a celebragâo de urn contrato de

abastecimento de Ague, que seja previamente licenciado o

respective sistema de Aguas residuals, bem coma a sua descarga

nos termos do artigo 30o . Acrescenta-se que tambern devere ser

obrigateria a aprovagào do respective projecto da rede predial de

distribuicgo de Ague, que no fundo é a genese da produgäo de

Aguas residuals.

43. Pordm, parece-nos que a excepcgo prevista no n o 4 do art. 190

deve ser cuidadosamente revista.
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44. Corn efeito, as entidades gestoras tarn a amarga experiancia de ver

situagties provisOrias que se vao consolidando no sistema, sem que

ninguarn as resolva a posteriori.

45.Assim, é corn preocupagao que assistimos a clack de regimes de

excepgão nesta matado r corn o beneplacito do Governo Regional.

46. Percebemos que determinadas situacOes de emergencia podem

significar autanticos estados de necessidade, porêm, this situacties

nao podem colocar em causa o funcionamento do prOprio sistema,

tornando a excepgao em regra e o provistirio em definitive.

47. Desta forma, propomos que a utilizagao da prorrogativa do n o 4 do

art 190 nate possa ser utilizada sem que a entidade gestora fique

investida no prorrogativa de fazer o sistema de aguas residuals a

expensas do Governo Regional, no final do period° maxima

previsto, caso a situagao nä° tenha sido regularizada nesse prazo,

sem prejuizo do direito de regresso que ao Governo Regional

assista, face aos proprietaries.

48.Finalmente, em relocat e ao artigo 500, parece-nos que a

sensibilidade das zonas habitadas nao deve ser major do que a das

captagties de agua ou de furos e pages.

49. Desta forma, o perimetro de protecgao em relocate a utilizagao de

lamas provenientes de ETAR nate devere ser menor no case de

captagties de egua ou de furos e pogos do que no case das

habitagetes.
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50. Assim, propae-se que a al. b) do n o 1 do art. 500 seja absorvida na

al. a), por forma a que ambas as situagOes meregam urn perimetro

de protecgào de 200 m.

51.Somos pois de opiniAo que a proposta em causa podera ser

significaUvamente melhorada se forem tidas em consideragào as

orientagOes expressas no presente parecer.

Este é o meu parecer, s.m.o.

Ponta Delgada, 15 de Maio de 2009

Nuno Card 0 Dia

(Tecnico Superior de l a classe)
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