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Ex.mo Senhor  

Presidente da  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias 

Assembleia da República 

Lisboa 

 

 

 

V. Referência: 90/XII/1.ª – CACDLG/2013 de 22-01-2013 

 

 

O Conselho de Fiscalização de Bases de Dados de Perfis de ADN emite, 

sobre o Projeto de Lei n.º 326/ XII/2ª (BE) o seguinte  

 

 

PARECER 

 
A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, 

no seu parecer acerca do Projeto de Lei nº 326/XII/2ª (BE) que aprova a Lei de 

organização e funcionamento do Conselho de Fiscalização da base de dados de 

perfis de ADN e altera a Lei nº 5/2008, de 12 de Fevereiro, e na sua Nota Técnica 

sobre a mesma matéria, considerou, ao abrigo da alínea i), do nº 2, do art. 30º, da 

Lei nº 5/2008, de 12 de Fevereiro, que o Conselho de Fiscalização da base de 

dados de perfis de ADN deveria ser consultado por escrito em relação à iniciativa 

legislativa em curso. 

1. Em relação à natureza, atribuições e competências do Conselho de 

Fiscalização o projeto de Lei nº 326/XII/2ª (BE), reproduz as competências 
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previstas pela Lei nº 5/2008, de 12 de Fevereiro, esclarece o conteúdo de 

algumas delas, e cria novas competências, cujo conteúdo não parece estar em 

causa, embora a nota técnica do serviços chame a atenção para a maior 

pertinência deste alargamento de competências à Lei nº 5/2008, de 12 de 

Fevereiro, que também irá ser sujeita a alterações, o que parece fazer sentido, e 

ser desejável, para evitar a incompletude da Lei quanto a esta matéria. Trata-se, 

aliás de um alargamento técnico-funcional destinado a dar corpo às 

competências previstas na própria Lei 5/2008, sendo certo que uma Lei 

Orgânica, que se limitasse a repetir o articulado sobre o Conselho de Fiscalização, 

seria redundante. 

2. Relativamente à objeção segundo a qual a moldura estabelecida para a 

coima aplicável às contraordenações previstas nos nºs 4 a 8, do art. 2º, não 

estabelece diferença, em função da gravidade abstrata, entre as várias 

contraordenações, e embora a solução possa ser a de estabelecer pela via 

legislativa essa distinção (tal como parece propor a Comissão na nota nº 3, pág. 

5, do Parecer), a verdade é que os proponentes entenderam que a amplitude da 

moldura em causa (€ 1500,00 a 15.000,00) já era suficiente para permitir a 

valoração em concreto da gravidade da conduta em causa na determinação da 

coima a aplicar, sem que se vejam inconvenientes nessa solução. 

3. Em matéria de funcionamento propõe-se que o Conselho de 

Fiscalização funcione junto da Assembleia da República, tendo sido entendido 

pela Comissão de Assuntos Constitucionais, que esta solução se mostra 

incompatível com o estabelecimento de sede em Coimbra. A ideia inicial terá sido 

uma ideia de proximidade e dependência funcional do Conselho Fiscalizador em 

relação ao órgão que o nomeia, e não de localização espacial e física, embora sob 

este ponto de vista a proposta do BE possa mostrar-se efetivamente mais 

coerente (sede em Coimbra junto à sede da base de dados).  

A Alteração proposta à Lei n.º 5/2008, clarifica esta questão: o que se 

pretende é que o funcionamento do CFBDPADN não dependa do IMLCF, como até 
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aqui, mas que os meios logísticos sejam providenciados diretamente pela AR. 

Não se pretendeu mudar a sede do CFBDPADN, não resultando o mesmo da 

menção de que esse conselho funciona junto da AR, o que só quis reforçar o 

repúdio pela absurda solução que consta da Lei n.º 5/2008. 

4. Quando o anteprojeto foi elaborado pelo CFBDPADN, no ano longínquo 

de 2009, as regras sobre acumulações eram outras. Daí o estatuto remuneratório 

dos membros do Conselho de Fiscalização, então indicado. Perante a 

incompatibilidade do previsto no Projeto com o disposto na Lei (nota 6, pág. 8, 

do Parecer) deverá a norma em questão receber uma formulação conforme aos 

requisitos e imposições legais. 

5. No que se refere ao art. 16º do Projeto que prevê que a audição do 

Conselho de Fiscalização pela comissão parlamentar se faça à porta fechada, e 

acerca da incompatibilidade com o art. 110º do Regimento da AR que estabelece 

que, por regra, as reuniões da comissões parlamentares são públicas, salvo 

quando a natureza reservadas das matérias a tratar o justifique, pensamos que é 

mesmo essa a razão que justifica a restrição da publicidade da audição do 

Conselho de Fiscalização em sede parlamentar, uma vez que estão em causa 

dados de natureza pessoal e sensível. 

6. Acerca da proposta de alteração da redação do art. 18º do Projeto que 

se refere à apresentação de queixas, reclamações, e petições, nota 12, pág. 9, 

parecem ser de aceitar todas as correções que possam ir no sentido da 

compatibilização do Projeto à lei em vigor nesta matéria. 

7. Em relação à desnecessidade de referir que o Conselho de Fiscalização 

goza de autonomia administrativa uma vez que se trata de um organismo 

administrativo independente, tratou-se apenas de sublinhar essa sua natureza 

autónoma, sublinhado que a prática parece justificar. 
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Com os melhores cumprimentos 

 

 

O Presidente do Conselho de Fiscalização 

 

(Manuel Simas santos) 


