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Assuan,: Proposta de Deereto Legislative Regional — natureza juridica e mamas de
funcionamento da entidade regula.dora dos services de Aguas e residues
dos Acores (ERSARA) e Projecto de Decreto Legislative Regional n°.
19/2009 — Regulamenta a elaboragao e disponibilinclo de relaterios
infonuactio ptiblica sabre o estado do ambiente, regula o apoio is
orgaitizagOes nito govemamentais de ambieute e ahem a norma de
composietto e fimeionamento do Consent° Regional do Atnbiente e
Desenvolvimento SustentAvel (CRADS).

Encarrega-me a Sra. Presidente do Conselho de Administraclo de caviar a V. En.

cepias das informacOes ne. 19 e 20/2009, sobre o assunto em titulo.

Corn os melhoms eumprimeatos,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

ARQUIVO,

Entrada 4 1 4?  Proc. N.0 10•21 \ 
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Assoclactio de Municipios da Regitio Autenoma dos Acores
Contribuinte 512021333

Informacäo

Inf. no 19 / 2009

Assunto: Proposta de Decreto Legislativo Regional - natureza juridica e

normas de funcionamento da entidade reguladora dos servicos de aquas e

residuos dos Acores (ERSARA).

1. E-nos solicitado parecer sobre a proposta de Decreto Legislativo

Regional em epigrafe.

2. A ERSARA é uma pessoa colectiva de direito alico integrada na

administragao regional autOnoma.

3. Desta forma entendemos não caber aos municipios pronunciar-se

sobre a forma como se organizam outros niveis de administragSo.

4. Corn efeito, entendemos que o objecto do presente parecer se deve

cingir as materias em que o diploma em analise possa colidir corn

interesses municipais.
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Associacto de Munieipios da Regiao AutOnoma dos Apres
Contribuinte 512021333

5. Perim, da mesma forma que os municipios tido devem pronunciar-

se sobre a forma como se organize a administracio regional, nao

cabe tambarn aos munic(plos flnancié-la.

6. Desta forma, entendemos que as receitas prOprias e exclusives da

ERSARA consagradas nas als. a) e b) do n o 2 do art. 22 o do diploma

em analise ptiem em causa o principio da autonomia financeira dos

municiplos, obrigando-os a financier uma entidade da administragao

regional.

7. Note-se que tal movimento financeiro consiste numa centralizagao

de recursos, contraria ao principio de descentralizagao da

Administragao consagrado na Constituigao da Repablica Portuguese.

8. Desta forma, apenas se podera entender a presenga dos municipios

ou respectivas entidades concessionaries no ambito dos arts 24 0 e
250 como mecanIsmo de substituicao tributaria face aos verdadeiros

sujeltos passivos da mesma que acabam por ser os utilizadores dos

sistemas de abastecimento de ague pare consume humano e tie
deposigao de agues residuals, por urn facto, e as utentes dos
servigos de residuos, por outro.

9. Assim, consideramos que, em nome do direlto a Informagao que
assiste aos contribuintes, deveria ester definido no regime juridico
em analise que a facturacao dos operadores envolvidos devere fazer
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Associacão de Municipios da Reghlo AntOnoma dos Mores
Contribuinte 512021333

menchso expressa aos valores correspondentes as texas de

regulacgo de residuos e as taxes de controlo de qualidade da Agua e

de disposigão de Sguas residuals, e que o sujeito activo des mesmas
a ERSARA.

10. Finalmente, importa ressa/var a impossibilidade de dar parecer
sobre a matdria respeitante ao n o 2 do art. 250 do diploma em

anSlIse, time vez que ele fez apelo a uma alinea inexistente do n o 1
do art. 240.

Este é o meu parecer, s.m.o.

Ponta Delgada, 23 de Outubro de 2009

C doso ' s

(Tecnico Superior Jurista)
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144 amraa
Associartdo de MunIciplos
da Regtio Aidanoina dos Acores

Parecor

Inf. no 20/2009

Assunto: Project° de Decreto Legislativo Regional n o 19/2009 -

Regulamenta a elabora0o e disponibilizag go de relat6rios e informagao

publica sobre o estado do ambiente, regula o apoio as organizaceles nao

govemamentais de ambiente e altera a norma de composicao e

funcionamento do Conseiho Regional do Ambiente e Desenvolvimento

Sustentavel (CRADS).

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

Assembleia Legislativa Regional solicita parecer sobre o diploma

referido em epfgrafe.

2. 0 diploma em causa regula as seguintes materlas: disponibilizagao

de Informagaes sabre ambiente, apoio as organizagOes não

govemamentais de ambiente, Ecotecas e Centros de Interpretagâo

Ambiental e Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento

Sustentavel (CRADS).

3. 0 diploma procede a Integra* nesta 6Itima entidade das

competanclas que estavam atribuidas ao Conselho Regional da

Inf if 20 2009 - CRADS	 1/2
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amraa
Assoc-Mello de Municipios
da Rogdio Stoma dos Agoras

Aqua, da Comissgo Regional de Acompanhamento da Gest go de

Embalagens e Residuos de Embalagens (CRAGERE) e da Comissgo

para a Implementaggo do Mercado Regional de Resicluos (CIMRR),

sendo que a AMRAA tinha urn representante em cada urn destes

eirggos, mantendo um representante no CRADS.

4. Quanto ao mais,.as matdrias propostas ri g() interferem corn o
exercicio das compagncias municipals, pelo que n go temos, de

momenta, objeccOes a registar.

Este é o meu parecer, s.m.o.

Ponta Delgada, 23 de Outubro de 2009

Nuno Cardos

(Têcnico Superior de l a classe)
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