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Exmo. Senhor
Eduardo Cabrita
Presidente da Comissão de Orçamento.
Finanças e Administração Pública
Assembleia da Republica
Palácio de São Bento
1249 068 LISBOA
—

N/Ref. 02.02
Proc. n. 06108/2013
Of.n.°
13730

18/06/2013

Assunto: Pedido de Parecer sobre a Proposta de Lei n°151/XII/2
3 (GOV) Procede à
primeira alteração à Lei do Orçamento do Estado para 2013, aprovada pela Lei n° 66B/20 12. de 31 de dezembro.
-

Com referência ao assunto em epígrafe. venho comunicar a V. Exa. o Parecer
desta CNPD n.° 36/20 13, proferido nesta data, cuja cópia se anexa.

Com os melhores cumprimentos, 1

A Presidente da CNPD,

(Filipa Calvão)
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PARECER N° 36/2013

O Presidente da Comissã
o de Orçamento, Fina
nças e Administração
Pública da
Assembleia da República
veio solicitar à Comissã
o Nacional de Proteçã
o de Dados
(CNPD) a emissão de
parecer sobre a Propos
ta de Lei n° 151/Xll,
que procede à
primeira alteração à Lei
do Orçamento de Estad
o para 2013, aprovada
pela Lei n° 66B!2012, de 31 de deze
mbro, e se encontra em
apreciação, na especial
idade, nesta
comissão parlamentar.
A CNPD é competente pa
ra emitir parecer, nos ter
mos do artigo 23°, n° 1,
alínea a) da
Lei n° 67/98, de 26 de
outubro, sobre o tratam
ento de dados pessoais
, relativo à
contraordenaçào pelo
não pagamento de tax
as moderadoras devidas
pela utilização
dos serviços de saúde, reg
ulamentado na proposta
de lei.
O artigo 13°-A da Propos
ta de Lei n° 151/Xll preten
de alterar o artigo 8°-A
do DecretoLei n° 113/2011, de 29
de novembro.
De acordo com o seu
n° 1, constitui contrao
rdenação, punível com
coima, o não
pagamento pelos utente
s, no prazo de 10 dias seg
uidos após notificação
para o efeito,
das taxas moderadora
s devidas pela utilização
dos serviços de saúde,
num período de
90 dias.
O n° 6 do artigo 8°-A est
abelece, por sua vez,
que a contraordenação
prevista no n° 1
é punida com coima de
valor mínimo correspon
dente a cinco vezes o
valor das taxas
moderadoras em dívida
, mas nunca inferior a
€ 30, e de valor máximo
correspondente
ao quíntuplo do valor mí
nimo da coima, com res
peito pelos limites máxim
os previstos
no artigo 17° do regime
geral do ilícito de mera
ordenação social.
O n° 17 deste artigo
8°-A vem dispor que,
para efeitos da notific
ação prevista na
descrição da infração,
(i) a Administração Centr
al do Sistema de Saúd
e, .P. (ACSS),
comunica à Autoridade
Tributária e Aduaneira
(AT), por via eletrónica
e automatizada
o número de identfica
ção fiscal dos utentes
a notificar e (ii) a AT fic
a autorizada a
disponibilizar à ACSS,
também por via eletrónic
a e automatizada, o dom
icílio fiscal do
utente a notificar, constan
te da sua base de dado
s fiscais.
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utilização de uma via

eletrónica

e automatizada para estas
transmissões de dados não par
ece suficiente para satisfazer as exig
ências de
proteção dos dados pessoais em cad
a caso concreto. Para assegurar o resp
eito pelos
princípios da especificação da finalida
de do tratamento, da necessidade e
pertinência
dos dados pessoais a comunicar, da
qualidade destes dados, da garantia
dos direitos
dos titulares dos dados e da ado
ção de medidas adequadas para pro
teção da
informação transmitida, designadamen
te através da utilização de protoco
los seguros
de comunicação e da encriptação dos
dados, impõe-se que este número ven
ha indicar
que a transmissão dos dados será feita
com observância do disposto na Lei
n° 67/98,
de 26 de outubro.
Ainda assim, sempre se dirá que o
protocolo que a AT e a ACSS estabele
cerão para a
concretização da transmissão da info
rmação terá de ser objeto de aprecia
ção prévia
da CNPD.
O artigo 8°-A aponta para a ACSS
como responsável pelo tratamento
dos dados
pessoais relativos à verificação
da contraordenação, à determinaç
ão da
responsabilidade e à aplicação da
coima, o que implica, designadamen
te, que esta
autoridade venha a organizar um
registo das correspondentes infraçõ
es. Nesta
medida, há outras matérias sobre pro
teção de dados que deveriam con
star deste
diploma.
Em

primeiro

lugar,

cabe ao

legislador indicar quais os dad
os relativos às
contraordenações e às coimas que pre
tende incluir no registo das infrações,
devendo,
para esse efeito, limitar-se ao con
junto de informações estritamente nec
essário para
satisfazer a finalidade do tratamento
.
Em segundo lugar, o diploma deve
prever que o infrator tem acesso
ao seu registo
sempre que o solicite nos termos lega
is, podendo exigir a retificação, atua
lização ou
supressão dos dados indevidamente reg
ístados, e especificar a forma
de exercício
destes direitos.
Caso seja de prever o acesso por terc
eiras entidades, o decreto-lei deve
enumerá-las
e condicionar o acesso à satisfação
dos princípios da finalidade e da nec
essidade e à
prossecução de interesses públicos esp
ecíficos.
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Em quarto lugar, por est
ar em causa um registo
de infrações, deve ser
prevista a
adoção de medidas de
segurança da informaçã
o que satisfaçam as
imposições
cominadas pelos artigos
8° e 1 5° da Lei n° 67’98,
de 26 de outubro.
Por último, deve estab
elecer-se um prazo de
conservação dos dado
s que não
ultrapasse o da prescriçã
o das contraordenações.
Como nota final é de sal
ientar que a previsão da
execução coerciva da coi
ma pela
Administração Tributária,
constante do n° 13 do art
igo 8°-A, contraria o dis
posto no
regime geral do ilícito de
mera ordenação social,
o qual, com o intuito de
reforçar as
garantias dos particulares,
optou conscentemente
por confiar esta tarefa ao
s tribunais.
Entendemos que, pela
sua importância para a
proteção dos direitos,
liberdades e
garantias, a reponderaç
ão de semelhante opç
ão só poderá ser sat
isfatoriamente
efetuada no quadro
da revisão daquele reg
ime geral, com as co
rrespondentes
garantias de uma discu
ssão aberta, ponderada
e quanto possível comple
ta das
vantagens e inconvenie
ntes de cada solução,
em vez de ser expe
ditamente
introduzida com a discu
ssão de uma simples pro
posta de alteração de
um artigo de
um decreto-lei.

É

este o nosso parecer.

Lisboa, 18 de junho de 201
3

Luís Barroso, Ana Roque
, Carlos Lobo, Vasco Alm
eida (Relator)
/

Filipa Calvão (Presidente
)
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