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Assunto : PEDIDO DE PARECERES

Em resposta ao v/oficio n 2 4240, datado de 14-10-2009, vimos apresentar

o nosso parecer sobre as iniciativas legislativas em apreciagao, Projecto de

Decreto Legislativo Regional n2 18/2009 e, por afectar particularmente a
vida desta associagao — CNE, Organizagão Nat o Governamental para a Area
do Annbiente a nivel nacional e regional, fazendo actualmente parte do
CRADS, sobre o Projecto de Decreto Legislativo Regional n 2 19/2009, por
regulamentar a elaboragao e disponibilizagäo de relatOrios e informagäo
pUblica sobre o annbiente e por regular os apoios as organizacties nào

governamentais de ambiente - ONGAS e altera a composicao e as normas

de funcionamento do CRADS, assim:

1. Evidenciamos o facto de surgir legislacâo, por se sentir ütil e
necessaria, que defina a natureza juridica e a criag rao de normas
reguladoras dos servicos de aguas e esgotos e, tambêm, que

regulamenta o estado do ambiente nesta regrao, merecendo na
generalidade aprovagao unanime por parte desta Junta Regional
dos Acores;

2. Nada temos a referenciar ou a acrescentar ao Projecto de Decreto
Legislativo Regional n 2 18/2009, merecendo portanto por parte do
CNE parecer favoravel;

3. Quanto ao Projecto de Decreto Legislativo Regional n 2 19/2009,
versa-0 que regulamenta a elaboragäo e disponibilizagäo de



relatOrios e informagao pUblica sobre o estado do ambiente, regula

o apoio as organizacties n'ae o governamentais de ambiente e altera a

composigão e normas de funcionamento do Conselho Regional do

Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (CRADS), apOs analise da

versào em projecto mantemos as seguintes observagOes partilhadas

quando da preparagão da discuss'ao do documento em reuniao do

CRADS, parecendo-nos bem estruturado o projecto e reunindo e

determinando legalmente diversas regras e normas que estavam

dispersas e a precisar de atengão especial, deixando, no entanto, as

alusties descritas;

4. Em relagào ao nOmero 2 do artigo 6 9 propomos a alteracäo da sua

redaccäo para "Podem ser equiparadas a omanizacees ntio

qovemamentais de ambiente outras associacOes, nomeadamente

socioprofissionais, culturais e cientificas, que nao prossiqam fins

particiarios sindicais ou lucrativos, para si ou para Os seus

associados e tenham como uma dos areas de intervenctio principal o

ambiente, o patrimanio natural e constrado ou a conservactio da

natureza", por se entender ser mais abrangente, poder enquadrar e

dar a possibilidade de pertencerem mais associacties ao CRADS;

5. Consideramos ser fundamental manter a alinea o) do artigo 41 9 , por
fazer corn que outras associacties possam ser membros do CRADS,
independentemente do que ficar estipulado no artigo 6;

6. No ntimero 1 do artigo 45 9 sera importante ficar estipulado que a

dispensa em causa da actividade profissional seja "para todos os
efeitos, equiparada a servico efectivo";

Aproveitamos para enviar cordiais saudacties escutistas, ficando

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

0 Chefe Regional

Manuel Pires Luis
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