
Proposta de Lei n.º 180/XIII 
(Alteração de diversas normas fiscais)

PROPOSTA DE ADITAMENTO

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, é aditado à 

Proposta de Lei n.º 180/XIII-4.ª o artigo 18.ºA ao Capítulo VI com a seguinte 

redação:

«CAPÍTULO VI

Outras disposições

Artigo 18.º-A

Tratamento de dados no âmbito da atribuição de passes sociais de 
caráter familiar

1. A verificação dos requisitos para atribuição dos passes sociais de caráter 

familiar,  é  efetuada  por  consulta  à  informação  disponível  na  Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT) e Instituto dos Registos e Notariado, I.P. (IRN) 

relativa  à  composição  do  agregado  familiar  e  identificação  dos  seus 

membros,  por  referência  ao  requerente  responsável  pelo  agregado,  e 

freguesia a que corresponde o domicílio dos respetivos membros.

2. A consulta a que se refere o número anterior é efetuada por interconexão de 

dados  relativos  aos  sujeitos  identificados  pelo  declarante  no  pedido  de 

atribuição de passe social de caráter familiar, por referência aos respetivos 

NIF, e número de identificação civil.

3. As categorias de dados sujeitas a tratamento, quando disponíveis, são:

a) Nome; 

b) Número de identificação fiscal; 

c) Data de nascimento; 

d) Número de identificação civil; 

e) Estado civil; 

f) Morada de residência, e/ou Código de Concelho ou Freguesia; e



g) Relação familiar direta entre os beneficiários do Passe

4. A transmissão de dados prevista nos números anteriores é efetuada 
preferencialmente  por  via  eletrónica,  obedecendo  aos  princípios  e 
regras  aplicáveis  ao tratamento  de  dados pessoais,  nos  termos do 
Regulamento  Geral  da  Proteção  de  Dados  e  respetiva  legislação 
complementar.

5. A verificação dos requisitos para atribuição dos passes sociais de caráter 
familiar, pode ainda ser efetuada por consulta à informação disponível na 
Segurança  Social,  por  referência  ao  requerente  responsável  pelo 
agregado.
6. Os termos e condições do tratamento de dados previsto neste artigo devem 

constar  de  protocolo  a  celebrar  entre  AT,  IRN,  Segurança  Social e  as 

demais entidades envolvidas.

Nota Justificativa: 
A norma em apreço permitirá dotar as áreas metropolitanas e comunidades 

intermunicipais de dados de que AT  e IRN,  e eventualmente a Segurança 
Social, dispõem para determinar os agregados familiares dos beneficiários das 

modalidades  de  passes  familiares  que  venham  a  ser  disponibilizadas  por 

aquelas entidades aos utentes de transportes públicos. 

Mediante  celebração  de  protocolo  entre  todas  as  entidades  envolvidas,  os 

dados em apreço serão comunicados à AMA que disponibilizará um webservice 

que  será  acessível  a  todas  as  áreas  metropolitanas  e  comunidades 

intermunicipais que disponibilizem passes familiares.

Palácio de São Bento, 21 de junho de 2019
Os Deputados do Grupo Parlamentar do PS,


