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Despacho do Chefe do Executivo n.º 252/2017

第 252/2017 號行政長官批示
鑑於澳門半島污水處理廠的尾水排放渠已嚴重損壞，對該
污水廠的運作造成影響，故必須儘快進行尾水排放渠更換工程
以修補有關尾水排放渠；

考慮到進行上述工程的迫切性及減低施工期間的污水排放
及所產生的氣味對周邊水質和生活環境的影響等重大公共利
益，故此，澳門半島污水處理廠的尾水排放渠更換工程有需要
二十四小時連續進行，以縮短上述工程的施工期；

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據第8/2014號法律《預防和控制環境噪音》第五條第四
款的規定，作出本批示。

一、許可澳門半島污水處理廠的尾水排放渠更換工程在下
列時段進行：

Visto que os canos de lançamento de efluentes da Estação
do Tratamento das Águas Residuais da Península de Macau,
adiante designada por ETAR, se encontram gravemente danificados, o que põe em causa o funcionamento da ETAR, é
necessário efectuar com a maior brevidade as obras da substituição dos mesmos com o objectivo da recuperação;
Tendo em conta a urgência das respectivas obras, assim como
para diminuir os impactos causados, pelo lançamento de águas
residuais e os odores produzidos durante o período de obras, à
qualidade da água, ao ambiente de vida adjacente, entre outro
interesse público de relevante importância, pelo que as obras
de substituição de canos de lançamento de efluentes da ETAR
têm de ser realizadas consecutivamente por 24 horas, no sentido de reduzir o período das respectivas obras;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 4 do artigo 5.º da Lei n.º 8/2014 (Prevenção e Controlo do
Ruído Ambiental), o Chefe do Executivo manda:
1. Autorizar as obras da substituição dos canos de lançamento
de águas residuais da ETAR da Península de Macau, nos seguintes períodos:

（一）二零一七年七月二十四日二十時至翌日八時；

1) Entre as 20 horas do dia 24 de Julho de 2017 e as 8 horas
do dia seguinte;

（二）二零一七年七月二十五日二十時至翌日八時。

2) Entre as 20 horas do dia 25 de Julho de 2017 e as 8 horas
do dia seguinte.

二、本批示自二零一七年七月二十四日起生效。

2. O presente despacho entra em vigor no dia 24 de Julho de
2017.

二零一七年七月二十日

20 de Julho de 2017.
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

