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Asswito: Proposta de Decreto Legislativo Regional — natureza juridica e norms de
funcionamento da entidade reguladora dos services de agues e residues
dos Acores (ERSARA) e Project° de Decreto Legislativo Regional lei
19/2009 — R.egulamenta a elaboragAo e disponibil iwwito de relaterios e
infonnacAo Iniblica sabre o estado do ambiente, regale a apoio is
organizacees nao govemamerttais de ambiente e alien a mune de
composicao e funcionamento do Conselho Regional do Atnbiente e
Desenvolvitnento Sustentavel (CRADS).

Encarrega-me a Sra. Presidente do Conselho de Administracilo de envier a V. Exa.

°Spies das informa0es ii?. 19 e 20/2009, sohre o assunto em

Cora os melhores cumprimentos,

ASSEMBLE1A LEGISLATIVA DA
REGIAO AUTONOMA DOS AWRES

ARQUIVO
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Contribuinte 512021333

Informagão

Inf. no 19 / 2009

Assunto: Proposta de Decreto Legislativo Regional - natureza juridica e

normas de funcionamento da entidade reguladora dos servicos de agues e

residuos dos Acores (ERSARA).

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

Regional em epigrafe.

2. A ERSAFtA é uma pessoa colectiva de direito pCiblico integrada na

administra0o regional autánoma.

3. Desta forma entendemos n'ao caber aos municiplos pronunciar-se

sobre a forma como se organizam outros niveis de administragao.

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

cingir as materlas em que o diploma em andlise possa colidir corn

interesses municipais.
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5. Porêm, da mesma forma que os municiplos Wait) devem pronunciar-

se sabre a forma como se organize a administra* regional, nib

cabe tambem aos municipios financié-la.

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

ERSARA consagradas nas Ms. a) e b) do n o 2 do art. 22 0 do diploma

em analise poem em causa o principio da autonomia flnanceira dos

municiplos, obrigando-os a financier uma entidade da administragão

regional.

7. Note-se que tal movimento flnanceiro consiste numa centralize*

de recursos, contraria ao principio de descentralizagâo da

Administragao consagrado na Constituigão da Repablica Portuguese.

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

ou respectivas entidades concessionOrlos no Ambito dos arts 24 0 e
250 como mecanismo de substitui* tributeria face aos verdadeiros

sujeitos passivos da mesma que acabam por ser os utilizadores dos

sistemas de abastecimento de Ague pare consumo humano e de

deposigäo de Oguas residuals, por urn lado, e os utentes dos
servigos de residuos, por outro.

9. Assim, consideramos que, ern nome do direito a informa* que
assiste aos contribuintes, deveria estar definido no regime juridic°

em anMise que a facture* dos operadores envolvidos clever& fazer
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mengão expressa aos valores correspondentes as taxas de

regulagâo de reslcluos e as taxas de controlo de qualidade da agua e

de disposigio de agues residuals, e que o sujeito activo das mesmas
e a ERSARA.

10. Finalmente, importa ressalvar a impossibilidade de dar parecer

sobre a materia respeitante ao n o 2 do art. 250 do diploma em
anallse, uma vez que ele faz apelo a uma alinea inexistente do n o 1
do art. 24o.

Este é o meu parecer, s.m.o.

Ponta Delgada, 23 de Outubro de 2009

C doso s

(Tecnico Superior lurista)
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Inf. no 20/2009

Assunto: Projecto de Decreto Legislative Regional n o 19/2009 -

Regulamenta a elaboraggo e disponibilizagge de relaterios e informaggo

publica sobre o estado do ambiente, regula o apoio as organizagees ngo

governamentais de ambiente e altera a norma de composig go e

funcionamento do Conselho Regional do Ambiente e Desenvolvimento

Sustentevel (CRADS).

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

Assembleia Legislativa Regional solicita parecer sobre o diploma

refericlo em epigrafe.

2. 0 diploma em causa regula as seguintes materias: dasponibilizagfio

de Informagaes sobre ambiente, apoio as organizagges não

governamentais de ambiente, Ecotecas e Centres de Interpretaggo

Ambiental e Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento

Sustentavel (CADS).

3. 0 diploma procede a integre° nesta tltima entidade das

competências que estavam atribufeas ao Conselho Regional da

Inf n° 20 2009 - CRADS	 1/2
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Aqua, da Comissào Regional de Acompanhamento da Gestão de

Embalagens e Residuos de Embalagens (CRAGERE) e da Comissao

para a Implementack do Mercado Regional de Residuos (CIMRR),

sendo que a AMRAA tinha urn representante ern cada urn destes

Orgäos, mantendo urn representante no CRADS.

4. Quanta ao mais,.as matèrias propostas não interferem corn o

exercicio das competancias municipals, pelo que näo temos, de

momento, objecctles a registar.

Este é a meu parecer, s.m.o.

Ponta Delgada, 23 de Outubro de 2009

Wino Cardos

(Tecnico Superior de l a classe)
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