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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A presente iniciativa legislativa pretende extinguir a remuneração certa e permanente dos membros de 

conselhos de fiscalização cuja composição resulte total ou parcialmente de eleição da Assembleia da República. 

Como se refere na exposição de motivos “por determinação de diversos diplomas legais, a Assembleia da 

República designa total ou parcialmente os membros de vários conselhos de fiscalização previstos na lei”. 

 

São designadamente os casos dos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da 

República Portuguesa (SIRP), da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado (EFSE), do Conselho de 

Fiscalização da Base de dados de Perfis de ADN, do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, 

do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Investigação Criminal, ou do Conselho de 

Acompanhamento dos Julgados de Paz. 

 

Entendem os proponentes que estes não são órgãos com funcionamento permanente, como é o caso da ERC 

(Entidade Reguladora para a Comunicação Social), da CADA (Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos) ou da CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados), mas “órgãos que, não obstante o seu 

estatuto de independência não exercem funções que impliquem um regime de disponibilidade a tempo inteiro 

dos respetivos membros, que exercem geralmente outras funções remuneradas, e na maior parte dos casos de 

natureza pública”. 

 

Afirmam, por outro lado, que “o estatuto remuneratório dessas entidades contém disparidades injustificáveis”. E 

dão como exemplo o facto de o exercício de funções no Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz 

não ser remunerado, enquanto a titularidade de membro do Conselho de Fiscalização do SIRP, da EFSE, do 

CF da Base de dados de Perfis de ADN ou do CF do SIIC é remunerada, sendo essa remuneração acumulável 

com a do exercício de outras funções públicas ou privadas. 

 

Consideram por isso que “a disparidade de regimes remuneratórios entre conselhos de fiscalização é 

discriminatória, é injustificada no que se refere à previsão de remunerações certas e permanentes, e é até imoral 

no que refere ao regime de acumulação com a remuneração de outras funções”. 

Entendem também não se justificar que Deputados ou Magistrados acumulem a remuneração de membros de 

conselhos de fiscalização com a remuneração dos cargos públicos que exercem. 

 

Propõe assim o Grupo Parlamentar do PCP que “os membros de conselhos de fiscalização cuja composição 

resulte total ou parcialmente de eleição da Assembleia da República não aufiram remunerações certas e 

permanentes pelo exercício dessas funções. Esses membros têm direito a senhas de presença, por cada reunião 

http://www.cfsirp.pt/
http://www.cfsirp.pt/
https://www.parlamento.pt/sites/PAR/PARXIIIL/Paginas/julho_2016/PosseMembrosEntidadeFiscalizadoraSegredoEstado.aspx
https://www.cfbdadosadn.pt/pt/Paginas/default.aspx
https://www.cfbdadosadn.pt/pt/Paginas/default.aspx
http://www.cnpma.org.pt/
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2225&tabela=leis&so_miolo=
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/
http://www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt/
http://www.erc.pt/
http://www.cada.pt/
https://www.cnpd.pt/
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em que participem, de montante a definir por despacho do Presidente da Assembleia da República, e, bem 

assim, a ajudas de custo e a requisições de transporte, nos termos da lei geral.” 

 

A presente iniciativa legislativa pretende revogar as seguintes disposições legais: 

a) O n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 30/84, de 5 de setembro1, alterada pelas Lei n.º 4/95, de 21 de 

fevereiro, n.º 15/96, de 30 de abril, n.º 75-A/97, de 22 de julho e pelas Leis Orgânicas n.º 4/2004, de 6 

de novembro e n.º 4/2014, de 13 de agosto, quanto ao Conselho de Fiscalização do SIRP; 

b) O artigo 10.º da Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro2, alterada pela Lei n.º 40/2013, de 25 de junho, 

quanto ao Conselho de Fiscalização da base de dados de perfis de ADN; 

c) O artigo 7.º da Lei Orgânica n.º 3/2014, de 6 de agosto,3 quanto à Entidade Fiscalizadora do 

Segredo de Estado; 

d) O nº 8 do artigo 8.º da Lei n.º 73/2009, de 12 de agosto,4 alterada pela Lei n.º 38/2015, de 11 de 

maio, na parte em que remete para a aplicação do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 30/84, de 5 de setembro, 

revogado pela presente lei, quanto ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação 

Criminal. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

A iniciativa legislativa em apreciação é apresentada por treze Deputados do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português (PCP), no âmbito do poder de iniciativa da lei, consagrado no n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). A iniciativa legislativa é um 

poder dos Deputados, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 

4.º do Regimento, como também dos grupos parlamentares, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º do RAR, encontra-se 

redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é 

precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 

124.º do RAR. De igual modo, observa os limites à admissão da iniciativa impostos pelo n.º 1 do artigo 120.º do 

                                                           
1 Versão atualizada, recolhida do sítio http://www.pgdlisboa.pt/home.php 

2 Trata-se do artigo 30.º da Lei e não artigo 10.º como referido no PJL. Versão atualizada (idem). 

3 Versão atualizada, recolhida do sítio http://www.pgdlisboa.pt/home.php. 

4 Versão atualizada, recolhida do sítio http://www.pgdlisboa.pt/home.php. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=764A0013&nid=764&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1506A0030&nid=1506&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2202A0007&nid=2202&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2225A0008&nid=2225&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/home.php
http://www.pgdlisboa.pt/home.php
http://www.pgdlisboa.pt/home.php
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RAR, pois não parece infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido 

das modificações a introduzir na ordem legislativa. 

Refira-se que a iniciativa em apreciação promove alterações a leis orgânicas, devendo, por isso, ser aprovada, 

na votação final global, por maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções, conforme o estipulado 

no n.º 5 do artigo 168.º da Constituição, com recurso ao voto eletrónico (n.º 4 do artigo 94.º do RAR). 

Assinala-se também que, em caso de aprovação desta iniciativa, “O Presidente da Assembleia da República, 

na data em que enviar ao Presidente da República decreto que deva ser promulgado como lei orgânica, dará 

disso conhecimento ao Primeiro-Ministro e aos grupos parlamentares da Assembleia da República”, conforme 

disposto no n.º 5 do artigo 278.º da Constituição. 

O projeto de lei, que deu entrada em 17 de março do corrente ano, foi admitido em 21 de março, data em que, 

por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na generalidade, à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª); foi anunciado na reunião plenária do dia 22 de 

março. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário5 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas 

que são relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso 

do processo da especialidade na Comissão, nomeadamente aquando da redação final. 

Antes de mais, refira-se que o projeto de lei em apreciação “Extingue a remuneração certa e permanente dos 

membros de conselhos de fiscalização cuja composição resulte total ou parcialmente de eleição da Assembleia 

da República”. Com esse objetivo, pretende revogar as disposições legais que contemplam a atribuição de 

remunerações fixas aos membros de conselhos de fiscalização, concretamente: 

- Quanto ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, o n.º 2 do artigo 

13.º da Lei n.º 30/84, de 5 de setembro, que aprova a Lei-quadro do Sistema de Informações da República 

Portuguesa, alterada pelas Leis n.os 4/95, de 21 de fevereiro, 15/96, de 30 de abril, e 75-A/97, de 22 de julho, e 

pelas Leis Orgânicas n.ºs 4/2004, de 6 de novembro, e 4/2014, de 13 de agosto, que a republica. Em caso de 

aprovação, esta constituirá a sua sexta alteração; 

- Quanto ao conselho de fiscalização da base de dados de perfis de ADN, é indicado o artigo 10.º da Lei n.º 

5/2008, de 12 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 40/2013, de 25 de junho. Ora, verifica-se que as disposições 

relativas à competência e funcionamento deste conselho constam do artigo 30.º da Lei referida (e não no artigo 

10.º, como mencionado), dispondo o n.º 3 concretamente sobre a respetiva remuneração. Por outro lado, o 

                                                           
5 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34484275/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/application/conteudo/248015
https://dre.pt/application/conteudo/248015
https://dre.pt/application/file/25346100
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artigo 10.º da Lei n.º 40/2013, de 25 de junho (Aprova a lei de organização e funcionamento do conselho de 

fiscalização da base de dados de perfis de ADN e procede à primeira alteração à Lei n.º 5/2008, de 12 de 

fevereiro) fixa o estatuto remuneratório do conselho. Assim, em caso de aprovação da presente iniciativa, seria 

de ponderar em sede de especialidade a revogação das duas disposições legais referidas, promovendo, 

portanto, a segunda alteração à Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, e a primeira alteração à Lei n.º 40/2013, de 

25 de junho. 

- Quanto à Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado, o artigo 7.º da Lei Orgânica n.º 3/2014, de 6 de agosto, 

que cria a Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado, alterada pela Lei Orgânica n.º 12/2015, de 28 de 

agosto, que a republica; 

- Quanto ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, o n.º 8 do artigo 8.º da Lei 

n.º 73/2009, de 12 de agosto, que estabelece as condições e os procedimentos a aplicar para assegurar a 

interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal, alterada pela Lei n.º 38/2015, 

de 11 de maio, na parte em que remete para o n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 30/84, de 5 de setembro (Aprova a 

Lei Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa), o qual dispõe sobre a remuneração dos 

membros do conselho de fiscalização. Considerando, por um lado, que a revogação parcial de um número de 

um artigo poderá não ser muito clara e, por outro lado, que a norma para a qual se remete é revogada pela 

presente iniciativa, a menção expressa à revogação parcial do n.º 8 do artigo 8.º parece desnecessária, sendo 

o objetivo pretendido alcançado com a revogação do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 30/84, de 5 de setembro, e 

bem ainda com o princípio geral que enforma esta iniciativa e que se encontra manifesto no n.º 1 do artigo 1.º. 

Em face do exposto, importa referir que as boas práticas de legística formal recomendam que o título de um ato 

de alteração faça menção aos diplomas alterados e ao número de ordem de alteração introduzida, dando-se 

assim cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário. No caso em apreço, as revogações 

previstas consubstanciam alterações a quatro leis, no entanto, a referência a todas elas e ao respetivo número 

de ordem de alteração iria tornar o título da presente iniciativa demasiado extenso e introduzir alguma 

complexidade na sua leitura, o que não parece compaginar-se com a desejável curta extensão e clareza dos 

títulos. Acresce que se trata de uma iniciativa de reduzida dimensão — composta por apenas três artigos —, o 

que facilita uma rápida perceção da matéria versada. Parece, assim, poder concluir-se que o título deste projeto 

de lei permite identificar de uma forma clara o seu conteúdo, mostrando-se em conformidade com o disposto no 

n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. 

Refira-se ainda que, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da lei formulário, deve proceder-se à republicação integral 

das leis orgânicas, sempre que nelas sejam introduzidas alterações, independentemente da sua natureza ou 

extensão. Assim, em caso de aprovação da presente iniciativa, caberá à Comissão ponderar sobre a pertinência 

das respetivas republicações. 

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço, revestindo a forma de lei, deve ser objeto de publicação na 1.ª 

série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

https://dre.pt/application/conteudo/497417
https://dre.pt/application/conteudo/70133804
https://dre.pt/application/conteudo/70133804
https://dre.pt/application/conteudo/493508
https://dre.pt/application/conteudo/493508
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No que concerne à entrada em vigor, assinala-se que o artigo 3.º do projeto de lei, embora epigrafado “Entrada 

em vigor”6, na verdade dispõe sobre a produção de efeitos da iniciativa. Deste modo, nada dispondo o projeto 

de lei em apreciação sobre a sua entrada em vigor, será dado cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 2.º da 

referida lei, que determina que não sendo fixado o dia, os diplomas “entram em vigor, em todo o território nacional 

e no estrangeiro, no quinto dia após a publicação”.  

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em 

face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

O enquadramento legislativo nacional da presente iniciativa é o que decorre das disposições que preveem a 

designação pela Assembleia da República de membros de conselhos de fiscalização, designadamente as 

constantes dos seguintes diplomas legais parcialmente revogados pelo projeto de lei: 

- A Lei-Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa;7 

- A Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro (Aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de 

identificação civil e criminal), alterada pela Lei n.º 40/2013, de 25 de junho (Aprova a lei de organização e 

funcionamento do conselho de fiscalização da base de dados de perfis de ADN e procede à primeira alteração 

à Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro); 

- A Lei n.º 73/2009, de 12 de agosto (Estabelece as condições e os procedimentos a aplicar para assegurar a 

interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal); 

- A Lei Orgânica n.º 3/2014, de 6 de agosto (Cria a Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado) 8. 

 

No primeiro caso, e de acordo com a intenção dos proponentes de acabar com as remunerações certas e 

permanentes em relação aos membros dos conselhos de fiscalização em causa, revoga-se o n.º 2 do artigo 

13.º, segundo o qual os membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República 

Portuguesa “auferem uma remuneração fixa, de montante a estabelecer por despacho conjunto do Primeiro-

Ministro, do Ministro das Finanças e do membro do Governo responsável pela Administração Pública, 

acumulável com qualquer outra remuneração, pública ou privada”. 

 

                                                           
6 Em caso de aprovação, para efeitos de apreciação na especialidade, sugere-se para o artigo 3.º deste projeto de lei a 

epígrafe “Produção de efeitos”. 

7 Versão consolidada retirada do portal eletrónico do Diário da República. 

8 Texto consolidado retirado do portal eletrónico do Diário da República. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58785575/201704031450/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/247837
https://dre.pt/application/file/a/497355
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67038198/201704031514/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73610675/201704031512/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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No segundo caso, pretende-se a revogação, pelas mesmas razões, do artigo 10.º, que estipula a remuneração 

dos membros do conselho de fiscalização da base de dados de perfis de ADN nos seguintes termos: 

“Artigo 10.º 

Estatuto remuneratório 

1 — Os membros do conselho de fiscalização auferem uma remuneração fixa a determinar mediante despacho 

conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública, da 

administração interna e da justiça, acumulável com qualquer outra remuneração, pública ou privada. 

2 — Os membros do conselho de fiscalização beneficiam do regime geral de segurança social, se não estiverem 

abrangidos por outro mais favorável.” 

 

No terceiro caso, a disposição que se visa eliminar é o n.º 8 do artigo 8.º, que estabelece, relativamente ao 

Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, que “em matéria de condições de 

funcionamento, posse e renúncia, imunidades, deveres, direitos e regalias, são aplicáveis ao CFSIIC e aos 

respectivos membros as disposições do n.º 4 do artigo 9.º e dos artigos 10.º, 11.º, 12.º e 13.º da Lei n.º 30/84, 

de 5 de Setembro, na redacção decorrente da Lei Orgânica n.º 4/2004, de 6 de Novembro”, ou seja, o regime 

dos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. 

 

No quarto e último caso, está em questão o artigo 7.º, que manda aplicar aos membros da Entidade Fiscalizadora 

do Segredo de Estado, em matéria de direitos e regalias, o regime aplicável do Conselho de Fiscalização do 

Sistema de Informações da República Portuguesa. 

 

Sobram duas das seis entidades mencionadas na exposição de motivos do projeto de lei: o Conselho Nacional 

da Procriação Médica Assistida e o Conselho dos Julgados de Paz. Em ambos os casos se registam regimes 

de remuneração dos seus membros variáveis em função das presenças em reuniões, razão por que nenhuma 

das normas contidas nas leis aplicáveis é objeto de revogação pelo projeto de lei, que preconiza afastar o regime 

contrário, ou seja, o das remunerações certas e permanentes. 

 

No que diz respeito ao Conselho Nacional de Procriação Médica Assistida, estipula o n.º 3 do artigo 32.º da Lei 

n.º 32/2006, de 26 de julho9, que os seus membros “têm direito a senhas de presença, por cada reunião em que 

participem, de montante a definir por despacho do Presidente da Assembleia da República, e, bem assim, a 

ajudas de custo e a requisições de transporte, nos termos da lei geral”. 

 

No que concerne ao Conselho dos Julgados de Paz, rege a Lei n.º 78/2001, de 13 de julho.10 

 

 Enquadramento internacional 

                                                           
9 Versão consolidada retirada do Diário da República eletrónico. 

10 Texto consolidado retirado do portal eletrónico do Diário da República. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75185175/201704051407/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75185175/201704051407/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/56750075/201704051535/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União Europeia: Espanha e 

França. 

 

Tenha-se em conta que, neste caso específico, a metodologia da comparação não se orientou pela pesquisa de 

legislação reguladora dos regimes remuneratórios de membros de entidades de composição colegial com 

funções de fiscalização, mas, sim, colocando em paralelo a legislação aplicável a organismos com atribuições 

e competências similares aos exemplos tratados na iniciativa legislativa em análise, independentemente da 

caraterização das funções dos seus membros e respetivos sistemas remuneratórios. 

 

Dentro da parte respeitante a cada um dos dois países tratados, a legislação é analisada pela ordem da 

apresentação dos exemplos trabalhados na parte da presente nota técnica relativa ao enquadramento legislativo 

nacional do tema. 

 

ESPANHA 

Existe o Centro Nacional de Inteligencia, sujeito a controle parlamentar e judicial (artigo 2.º da Lei n.º 11/2002, 

de 6 de maio). A pesquisa efetuada não permitiu encontrar qualquer entidade independente de composição 

plural que se assemelhe ao conselho de fiscalização dos serviços de informações português. 

 

A Lei Orgânica n.º 10/2007, de 8 de outubro, sobre as bases de dados policiais de elementos identificadores 

obtidos a partir do ADN, prevê, no n.º 2 do seu artigo 5.º, a criação de uma comissão nacional com competência 

para acreditar os laboratórios que podem realizar análises de ADN para identificação genética, cuja estrutura, 

composição e funções viriam a ser reguladas pelo Real Decreto n.º 1977/2008, de 28 de novembro. Sendo um 

órgão colegial na dependência do ministério respetivo, sem que qualquer dos seus membros tenha designação 

parlamentar, não pode ser comparado com o conselho de fiscalização português. 

 

Não foram encontradas, designadamente no Real Decreto n.º 400/2012, de 17 de fevereiro, referências a 

qualquer sistema integrado de informação criminal comportando um órgão fiscalizador independente com 

caraterísticas semelhantes às do conselho de fiscalização português. 

 

A Lei n.º 9/1968, de 5 de abril, sobre segredos oficiais, não prevê quaisquer mecanismos de controlo e 

fiscalização acerca do segredo de Estado. 

 

Não existem membros da Comisión Nacional de Reproducción Humana designados pela instituição parlamentar, 

porque, sendo um órgão colegial de caráter permanente e consultivo, funciona na dependência do ministério da 

área. Esta entidade é regulada pelo Real Decreto n.º 42/2010, de 16 de janeiro, estando a sua existência também 

prevista na Lei n.º 14/2006, de 26 de Maio, sobre técnicas de reprodução medicamente assistida. 

 

https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2002/06/01/pdfs/A00716-00720.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2002/06/01/pdfs/A00716-00720.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-17634-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-19992-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-2396-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1968/BOE-A-1968-444-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-1705-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9292-consolidado.pdf
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Os julgados de paz, que também existem em Espanha, são regulados pelos artigos 99.º e seguintes da Lei n.º 

6/1985, sobre o poder judicial, não havendo nela qualquer menção a órgão com funções análogas à do Conselho 

dos Julgados de Paz português. 

 

FRANÇA 

Existe uma delegação parlamentar específica, comum às duas câmaras do Parlamento, para acompanhamento 

dos assuntos relacionados com a defesa e a segurança interna (Lei n.º 2007-1443, de 9 de outubro de 2007, 

sobre a criação de uma délégation parlementaire au renseignement). Não tem, pois, as caraterísticas do 

conselho de fiscalização do sistema de informações português, com o qual não se pode comparar. Outros 

organismos que existem no setor da segurança interna e defesa nacional, como o grupo intergovernamental de 

controle, também não apresentam quaisquer semelhanças, quer quanto à natureza e composição, quer quanto 

aos respetivos regimes remuneratórios, com o referido conselho de fiscalização. 

 

Não existe um organismo colegial que fiscalize as bases de dados genéticas11, que são fiscalizadas por um 

procurador, apoiado por uma comissão composta por três membros, conforme previsto no artigo R53-16 do 

Código de Processo Penal. 

 

Não há lei de investigação criminal avulsa, encontrando-se a matéria fundamentalmente regulada no Código de 

Processo Penal. A comissão a que se referem os artigos L243-1 a L243-7 do Código de Segurança Interna 

francês não tem as caraterísticas do conselho de fiscalização português, não sendo, pois, comparável. 

 

A mesma delegação parlamentar que fiscaliza os assuntos relacionados com a defesa e a segurança interna, 

acima referida, exerce controlo sobre a área do segredo de Estado, havendo ainda uma comissão consultiva, 

embora com caraterísticas diferentes do organismo independente português, que com ele não pode ser 

comparada (artigo L2312-1 do Código da Defesa). 

 

Existe uma comissão consultiva nacional de ética para as ciências da vida e da saúde cujos membros – nenhum 

dos quais escolhido pelo Parlamento – exercem as suas funções a título gratuito (artigo R1412-11 do Código da 

Saúde Pública). 

 

Não há figura paralela à dos julgados de paz portugueses, mas foram criados juízes de proximidade (juges de 

proximité) pela Lei n.º 2002-1138, de 9 de setembro de 2002, alterada pela Lei Orgânica n.º 2003-153, de 26 de 

fevereiro de 2003, pela Lei n.º 2005-47, de 26 de janeiro de 2005, e pela Lei n.º 2011-525, de 17 de maio de 

2011. Inexiste, porém, órgão de acompanhamento ou fiscalização parecido com o conselho português. 

 

                                                           
11 Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000252177&dateTexte=&categorieLien=id
https://legimobile.fr/fr/lr/texte/decret/2002/4/2002-497/20020413/
https://legimobile.fr/fr/lr/texte/decret/2002/4/2002-497/20020413/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517596&dateTexte=20170405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006517596&dateTexte=20170405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6D09324AFB90794870807BCE451C4C6A.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20120618
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006539924&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20080201&fastPos=2&fastReqId=2015894766&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=03FF88239CB85637620E38EAB2134A55.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006190981&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130522#LEGIARTI000020001588
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=03FF88239CB85637620E38EAB2134A55.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006190981&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130522#LEGIARTI000020001588
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000775140
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000601629&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000601629&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=393A1417517EAFFEA14C4FE176F02818.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000808829&idArticle=LEGIARTI000006494555&dateTexte=20050128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&dateTexte=
https://www.cnil.fr/fr/fnaeg-fichier-national-des-empreintes-genetiques
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 Iniciativas legislativas 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se existir pendente, sobre matéria 

conexa, a seguinte iniciativa: 

— Projeto de Lei n.º 484/XIII/2.ª (PSD) - 2.ª alteração à Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, que aprova a criação 

de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal e 1.ª alteração à Lei n.º 40/2013, 

de 25 de junho, que aprova a Lei de Organização e Funcionamento do Conselho de Fiscalização da Base de 

Dados de Perfis de ADN. 

 

 Petições 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP) não se identificou qualquer petição pendente sobre 

matéria idêntica. 

V. Consultas e contributos 

Não foram solicitados contributos, atendendo à matéria objeto da presente iniciativa. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

Em face da informação disponível não é possível quantificar ou determinar os encargos resultantes da eventual 

aprovação da presente iniciativa legislativa. 

 

http://arexp1:7780/wininiciativas/XIII/textos/pjl484-XIII.doc

