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

 

Baseando-se em propostas apresentadas pelo Conselho de Fiscalização da Base de Dados de 

Perfis de ADN, o Grupo Parlamentar do BE propõe a alteração da 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 a aprovação da Lei de organização e funcionamento daquele Conselho, prevista no n.º 1 

do artigo 30.º da referida Lei. 

 

Recordam os proponentes que o Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN, 

entidade administrativa independente que responde perante a Assembleia da República1, “não conta 

ainda hoje com uma lei que defina a sua organização e funcionamento, assim como não possui 

instalações condignas ou outros meios necessários para executar um projeto que neste momento 

pouco ultrapassa os 400 perfis de ADN”, questões cuja urgência de concretização, segundo 

lembram, já havia sido sublinhada pelo Presidente do Conselho de Fiscalização em audiências na 

Comissão de Assuntos Constitucionais, tanto nas anteriores, como na atual Legislatura, 

designadamente nas realizadas em 26 de Outubro de 2011 e em 25 de Junho de 2012.2 

 

Assinalam que o Conselho de Fiscalização trabalha “sem rede” e que é urgente que possa funcionar 

com todas as condições necessárias a uma intervenção eficaz numa área tão sensível para os 

cidadãos. 

 

Nesse sentido, propõem, em 27 artigos, um quadro normativo de competências, funcionamento e 

organização do Conselho, bem como de definição do estatuto dos seus membros, incluindo matérias 

remuneratórias e de garantias de independência para o exercício das suas funções, para além de 

proporem ajustamentos da Lei n.º 5/2008, que a adequam a soluções da lei orgânica a aprovar. 

                                                           
1
Com relevância para a presente iniciativa, refira-se que, na reunião da Conferência de Líderes do passado dia 3 de 

janeiro (cf. súmula n.º 45, de 3.01.2013) foi ponderada a necessidade de uma reflexão global sobre os órgãos e 
entidades independentes que se relacionam com a Assembleia da República - designadamente aqueles que dependem 
do Orçamento da Assembleia da República -, nomeadamente sobre a racionalidade da manutenção de algumas dessas 
entidades, tendo em conta o atual quadro legal.  
2 Refira-se que, na sequência desta última audiência, a Comissão solicitou à Presidente da Assembleia da República a 

concretização de várias diligências, designadamente um pedido de informação ao INML acerca da aplicação das verbas 
transferidas pela Assembleia da República; um pedido de informação aos Conselhos Superiores da Magistratura e do 
Ministério Público, atento o insignificante número de perfis inscritos na base, acerca do cumprimento do dispositivo legal 
do artigo 8.º da Lei por parte dos magistrados judiciais e do Ministério Público (ainda sem resposta) e à Ministra da 
Justiça, solicitando informação estatística sobre o número de condenados inseridos na base nos termos da Lei e sobre os 
resultados insignificantes de funcionamento da base. As respostas já recebidas foram dadas a conhecer aos Deputados 
da Comissão e ao Conselho de Fiscalização, que se pronunciou, reiterando os factos relatados nas audiências. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/03000/0096200968.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=91365
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=93098
http://arnet/sites/XIILeg/MESA/SUMULASArquivo/Sumula045.pdf
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Parecendo inspirar-se nas soluções normativas vigentes previstas para o estatuto dos membros, a 

organização e o funcionamento de outras entidades independentes que se relacionam com a 

Assembleia da República (casos da Comissão Nacional de Proteção de Dados e do Conselho de 

Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa3), o Projeto de Lei vertente 

começa por elencar as atribuições e competências do Conselho4 (artigo 2.º), reiterando a sua 

natureza de entidade administrativa independente, e prossegue, definindo: 

a) os meios de funcionamento do Conselho, que passam a ser diretamente assegurados pela 

Assembleia da República, em alternativa ao atual modelo de disponibilização pelo Instituto 

Nacional de Medicina Legal, I.P. “mediante transferência de verbas da Assembleia da 

República para este último” (artigo 3.º); 

b) o dever de colaboração de todas as entidades públicas e privadas com o Conselho de 

Fiscalização (artigo 4.º); 

c) o modo de designação e o período do mandato dos membros do Conselho, bem como os 

requisitos exigíveis para a sua designação e respetivo estatuto – inamovibilidade, 

imunidades, deveres, estatuto remuneratório e garantias (artigos 5.º a 12.º); 

d) regras sobre o funcionamento do Conselho de Fiscalização – reuniões, quórum de 

funcionamento e deliberação, publicidade das deliberações, relacionamento com a 

Assembleia da República5, tratamento de queixas e petições6, regime de despesas e receitas 

e secretariado (artigos 13.º a 25.º). 

 

                                                           
3
 De que é exemplo o n.º 3 do artigo 16.º, que determina que as reuniões na Comissão parlamentar competente devem 

decorrer à porta fechada, em analogia com o disposto no n.º 3 do artigo 36.º da Lei Quadro do SIRP, que derroga a 
norma regimental, por, neste caso, estarem em causa matérias relativas ao sistema de informações da República 
Portuguesa e eventualmente cobertas por segredo de Estado. 
4
 Aditando às previstas no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 5/2008 novas competências, que as regras de legística 

aconselhariam a que fossem antes consagradas por via de uma alteração da Lei que criou a base de dados e instituiu o 
seu Conselho fiscalizador, ao invés de na lei orgânica a aprovar, atenta a sua natureza de normativo de execução 
daquela. Tendo sido propostas alterações à Lei n.º 5/2008 no artigo 26.º do presente Projeto de Lei, poderá o legislador 
prevalecer-se de tal norma para os aditamentos pretendidos pelo proponente.    
5
 Sobre este ponto, poderá ser útil, para a discussão na especialidade, uma reflexão acerca da previsão do n.º 3 do artigo 

19.º da presente iniciativa, uma vez que, a ser interpretado literalmente, poderá inviabilizar pedidos de parecer 
endereçados diretamente pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o que contraria a 
prática parlamentar e parece dificultar o habitual procedimento de consulta no processo legislativo. 
6
 Atente-se no facto de o disposto no n.º 3 do artigo 18.º da presente iniciativa parecer derrogar o disposto na Lei de 

Exercício do Direito de Petição, diploma geral enquadrador do exercício deste direito, aplicável a todos os órgãos de 
soberania e a todas as autoridades públicas, contrariando em particular o disposto no n.º 2 do artigo 13.º, que determina 
que a entidade incompetente para a apreciação de uma petição deve remetê-la à entidade que for competente e não 
rejeitá-la, como aqui se propõe.  

http://www.cnpd.pt/bin/cnpd/Lei_43_2004.pdf
http://www.cfsirp.pt/images/legislacao/sirp-lo.pdf
http://www.cfsirp.pt/images/legislacao/sirp-lo.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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O Projeto promove ainda, em consequência da Lei de Organização proposta, a alteração de dois 

artigos da Lei que criou a base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal e 

estabeleceu a existência de um Conselho de Fiscalização do seu funcionamento (artigo 26.º): 

a) do n.º 2 do artigo 5.º, eliminando a necessidade de proposta por parte do INML e do 

Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária para a possibilidade de realização de 

análise de perfis de ADN por outros laboratórios; 

b)  dos n.ºs 3 e 4 do artigo 30.º, transferindo para a Assembleia da República a competência 

(hoje cometida ao Governo) de fixação da remuneração fixa dos membros do Conselho e a 

responsabilidade de prestação dos meios humanos, administrativos, técnicos e logísticos 

para o seu funcionamento (hoje cometida ao INML, mediante transferência de verbas da 

Assembleia da República).  

    

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

do cumprimento da lei formulário  

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais: 

Esta iniciativa legislativa é apresentada por oito Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda, nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição, e da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 118.º do Regimento. Toma a forma de projeto de lei, nos 

termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento; mostra-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 assim os requisitos formais previstos para os projetos de lei no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. Não infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, respeitando assim, 

também, os limites que condicionam a admissão das iniciativas previstos no n.º 1 do artigo 120.º do 

Regimento.  

O n.º 2 do artigo 120.º do Regimento impede a apresentação de iniciativas que “envolvam, no ano 

económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no 

Orçamento” (princípio, igualmente consagrado no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e conhecido 

pela designação de “lei-travão”). Porém, esta limitação pode ser ultrapassada fazendo-se coincidir a 

entrada em vigor ou, preferencialmente, a produção de efeitos da iniciativa com a aprovação do 

próximo Orçamento do Estado. Os proponentes salvaguardam esta situação prevendo no artigo 27.º 

do seu projeto de lei que, em caso de aprovação: “A presente lei entra em vigor com a publicação do 

Orçamento do Estado subsequente à sua publicação”. 
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Este projeto de lei deu entrada em 27/12/2012, foi admitido e anunciado em 03/01/2013 e baixou na 

generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª).  

 

Em caso de aprovação, para efeitos de ponderação pela Comissão em sede de especialidade, 

cumpre ainda referir o seguinte: 

 

- No n.º 3 do artigo 5.º refere-se que os membros do conselho podem renunciar ao mandato 

mediante declaração que é publicada na 2.ª série do Diário da República. Para além de se poderem 

prever outras formas de cessação do mandato, cumpre informar que as declarações de renúncia 

devem ser publicadas na mesma série em que são publicadas as designações ou eleições de 

membros, ou seja, na 1.ª série; 

- No n.º 2 do artigo 18.º da iniciativa prevê-se que “o direito de petição pode ser exercido por correio 

tradicional ou eletrónico, ou através de telégrafo, telefax ou outros meios de comunicação”. Esta 

fórmula, provavelmente decalcada da Lei de Exercício do Direito de Petição (vd. n.º 3 do artigo 8.º), 

deve também ser objeto de atualização em sede de especialidade, podendo a parte final ser 

eventualmente substituída pela expressão “por quaisquer meios de comunicação”;  

- No artigo 23.º prevê-se que ao secretário e ao técnico auxiliar do conselho (embora sem se referir 

se são recrutados de entre trabalhadores que exercem funções públicas) se aplica o regime geral da 

função pública, cumprindo pois ser atualizada a terminologia prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

20.º, que alude a “pessoal do quadro” e a “transferências, requisições e destacamentos”, atenta a 

alteração (iniciada em 2008) do regime jurídico do emprego público. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de 

agosto, adiante designada como lei formulário, prevê um conjunto de normas sobre a publicação, 

a identificação e o formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação das 

iniciativas legislativas e que importa ter presentes no decurso da especialidade em Comissão e, 

em especial, no momento da redacção final. 

 

O projeto de lei em causa tem um título que traduz o seu objeto, em conformidade com o 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da referida lei formulário.  

 

http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072809&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=42%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-01-30&maxDate=20
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072809&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=42%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-01-30&maxDate=20
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Pretende, nomeadamente, alterar a 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. Ora, nos termos 

do n.º 1 do artigo 6.º da referida lei formulário: “os diplomas que alterem outros devem indicar o 

número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar 

aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”. 

Através da base Digesto (Presidência do Conselho de Ministros) verificou-se que este diploma 

não sofreu até à data qualquer alteração. Assim, em caso de aprovação da presente iniciativa 

constituirá a mesma a primeira alteração à Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, pelo que se propõe 

a seguinte alteração de redação ao título: 

 

“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 entrada em vigor da iniciativa está em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei 

formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, 

em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

 

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

quaisquer outras questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

Na exposição de motivos da PPL n.º 144/X (Aprova a criação de uma base de dados de perfis de 

A.D.N. para fins de identificação civil e criminal), que deu origem à Lei n.º 5/2008, de 12 de 

fevereiro, referia-se então que “Desde o início dos anos 90, diversas instâncias internacionais 

têm vindo a aconselhar a utilização das análises de A. D. N. (ácido desoxirribonucleico) no 

sistema de justiça criminal e a possibilidade de criação de bases de dados internacionalmente 

acessíveis que incluíssem os resultados daquelas análises, designadamente quando estivessem 

em causa crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual — cita-se a título meramente 

exemplificativo, a Recomendação R (92) 1 do Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 10 

de Fevereiro de 1992. Ora, as análises de A. D. N. constituem já um método utilizado 

quotidianamente na investigação criminal portuguesa.” Bem como que “…em todo o mundo 

http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-208&doc=20080366&v02=&v01=2&v03=2008-01-01&v04=2008-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=5%2F2008&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-01-10&maxDate
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-208&doc=20080366&v02=&v01=2&v03=2008-01-01&v04=2008-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=5%2F2008&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2013-01-10&maxDate
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33507
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33507
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foram já construídas bases de dados de perfis de A. D. N. (…) Na Europa, a maioria dos países 

produziu já legislação relativa a bases de dados de perfis de A. D. N., com finalidades de 

investigação criminal e/ou de identificação civil (…)” 

Assim, propunha o Governo de então que “(…) a partir da Recomendação n.° R (92) 1, adoptada 

pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 10 de Fevereiro, da Resolução 97/C 193/02 

do Conselho, de 9 de Junho de 1997 e da Resolução 2001/C 187/01 do Conselho, de 25 de 

Junho de 2001, com respeito pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelos direitos 

fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa e pelos princípios do 

processo penal português e da protecção de dados pessoais, são criadas as normas básicas 

necessárias à criação e utilização de uma base de dados de perfis de A. D. N. enquanto 

instrumento de identificação civil e de identificação no âmbito da investigação criminal.” 

A base de dados de perfis de ADN ficou sob a responsabilidade do Instituto Nacional de 

Medicina Legal (INML). A inserção, o acesso, a interconexão e a eliminação dos dados 

constantes da base de dados de perfis de ADN, são realizados pelo INML, sob a fiscalização do 

Conselho de Fiscalização, e de acordo com as regras estabelecidas na Lei n.º 5/2008, de 12 de 

fevereiro (que definiu a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de 

identificação civil e criminal). 

Ao INML, I.P., cabe, no exercício das suas atribuições periciais forenses, cooperar com os 

tribunais, com o Ministério Público e com os órgãos de polícia criminal e demais serviços e 

entidades que intervêm no sistema de administração da justiça, realizando os exames e as 

perícias de medicina legal e forenses que lhe forem solicitados, nos termos da lei, bem como 

prestar-lhes apoio técnico e laboratorial especializado, no âmbito das suas atribuições. 

Em termos de “genética forense”, para além da Lei n.º 5/2008, há que ter em conta a Lei n.º 

12/2005, de 26 de janeiro (Informação genética pessoal e informação de saúde). 

Quanto à articulação entre o Conselho e o INML, o artigo 30.º da Lei n.º 5/2008 prevê, 

nomeadamente, que “É da competência do conselho de fiscalização (…) “c) Solicitar e obter os 

esclarecimentos e informações, por parte do INML, que considere necessários ao cabal exercício 

dos seus poderes de fiscalização; d) Obter do INML e do conselho médico -legal os 

esclarecimentos necessários sobre questões específicas de funcionamento da base de dados de 

perfis de ADN; e) Efectuar visitas de inspecção destinadas a colher elementos sobre o modo de 

funcionamento da base de dados de perfis de ADN; f) Elaborar relatórios a apresentar à 

Assembleia da República, com regularidade mínima anual, sobre o funcionamento da base de 

dados de perfis de ADN; g) Ordenar ao presidente do INML a destruição das amostras, nos 

termos do artigo 34.º; (…)”. 

http://www.inml.mj.pt/inml.html
http://www.inml.mj.pt/inml.html
http://dre.pt/pdf1s/2008/02/03000/0096200968.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2008/02/03000/0096200968.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2005/01/018A00/06060611.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2005/01/018A00/06060611.pdf
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E o n.º 4 estatui que “O conselho de fiscalização tem sede em Coimbra, sendo os meios 

humanos, administrativos, técnicos e logísticos para o funcionamento do mesmo facultados pelo 

INML, mediante transferência de verbas da Assembleia da República para este último”. 

 

Correlativamente, para além dos direitos consagrados na Lei de Proteção de Dados Pessoais 

(Lei n.º 67/98, de 26 de outubro), consagraram-se um conjunto de mecanismos suscetíveis de 

assegurar uma efetiva transparência de procedimentos e garantias de fiscalização e controlo 

pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

 

As amostras são conservadas nos estritos limites em que sejam necessárias à investigação 

criminal ou à identificação civil em curso, havendo destruição das amostras de acordo com 

critérios pré-definidos. 

 

Naquele processo legislativo, foi promovida a consulta ao Conselho Nacional de Ética para as 

Ciências da Vida (CNECV), bem como foi ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

A CNPD emitiu dois pareceres relativamente à matéria em apreço: o Parecer n.º 18/2007, em 13 

de abril de 2007, sobre o projeto de diploma do governo relativo aos “princípios de criação e 

manutenção de uma base de dados de ADN para fins de identificação civil e investigação 

criminal”, a pedido do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça; e o Parecer n.º 41/2007, de 16 

de julho de 2007, sempre sobre a mesma matéria, a pedido da Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (CACDLG). 

Em termos gerais, a CNPD considerou que “a matéria do projeto de diploma (…) em apreço se 

prendia com o direito (fundamental) à identidade pessoal, previsto no n.º 1 do artigo 26.º da 

Constituição.” E que quanto à “identidade genética, o comando contido no n.º 3 do artigo 26.º da 

CRP traz uma imposição legislativa no sentido de uma garantia adicional e especial de respeito 

pela dignidade pessoal e pela identidade genética do ser humano, quando colocada perante a 

utilização de tecnologias e a experimentação científica.” 

A dignidade pessoal é um ponto cardeal que sustenta toda a comunidade, tal como se afere do 

artigo 1.º da Constituição (“Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da 

pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária”). 

Por sua vez, o CNECV emitiu um parecer, a pedido da CACDLG, sob o n.º 52, de Junho de 

2007. Em resumo, a posição chave do Conselho foi a de que “a preocupação com a segurança 

da vida colectiva pode justificar a criação de uma base de perfis de ADN para investigação 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/LPD.pdf
http://www.cnpd.pt/
http://www.cnecv.pt/
http://www.cnecv.pt/
http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/par/40_18_2007.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/par/40_41_2007.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art26
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art26
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273054082_Parecer_052_CNECV_2007_BasesdadosADN.pdf
http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273054082_Parecer_052_CNECV_2007_BasesdadosADN.pdf
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criminal, desde que a sua constituição e a recolha, manutenção e gestão de dados estejam 

sujeitas a princípios rigorosos de transparência e independência e a elevados padrões de 

qualidade; o respeito pela privacidade individual recomenda que a base de perfis de ADN para 

investigação criminal deva conter os perfis de ADN de pessoas condenadas por crimes graves 

ou inimputáveis perigosos; (…) pelo valor social que representa, pode justificar-se a criação de 

uma base de perfis de ADN especificamente para a identificação de vítimas e de pessoas 

desaparecidas e seus familiares, mas apenas até essa identificação ser conseguida; (…) a 

criação de uma base de dados alargada à população em geral, para fins de identificação civil, é 

de muito difícil justificação, dado o seu carácter excessivo, considerando a desproporção entre 

riscos e benefícios, incluindo os seus custos económicos; (…) o painel de marcadores a utilizar 

para a obtenção dos perfis genéticos deve ser sustentado por critérios científicos e éticos 

rigorosos e ser publicamente conhecido; (…)” 

 

Ainda quanto ao tratamento de dados pessoais, nos quais se incluem os dados genéticos, recorde-

se a previsão legal da própria Lei de Proteção de Dados (Lei n.º 65/98): assim, nos termos do artigo 

7.º “É proibido o tratamento de dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas, 

filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem como o 

tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos.” E ainda a 

estatuição do artigo 8.º “A criação e a manutenção de registos centrais relativos a pessoas suspeitas 

de actividades ilícitas, infracções penais, contra-ordenações e decisões que apliquem penas, 

medidas de segurança, coimas e sanções acessórias só podem ser mantidas por serviços públicos 

com competência específica prevista na respectiva lei de organização e funcionamento, observando 

normas procedimentais e de protecção de dados previstas em diploma legal, com prévio parecer da 

CNPD”. 

 

Acresce referir o artigo 25.º da Lei Fundamental, que respeita ao direito à integridade pessoal, e o 

artigo 35.º, que consagra a proteção dos cidadãos perante o tratamento de dados pessoais 

informatizados. 

Não menos relevante é o artigo 32.º da CRP, concernente às garantias de processo criminal, 

destacando-se, nesta sede, o princípio da presunção da inocência. 

 

A presente iniciativa refere-se contudo, especificamente, ao funcionamento do Conselho de 

Fiscalização. Em janeiro de 2010 os membros do Conselho entregaram ao então Presidente da 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art25
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art35
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art32
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Assembleia da República um anteprojeto de lei orgânica do referido Conselho, a aprovar nos termos 

do artigo 30.º da Lei n.º 5/20087. 

Em termos de estatuto jurídico, este projeto de lei mantém a previsão de que o “Conselho de 

Fiscalização da base de dados de perfis de ADN é uma entidade administrativa independente, com 

poderes de autoridade, respondendo apenas perante a Assembleia da República”. 

Propõe ainda que compete ao conselho: “Autorizar a comunicação de dados de perfis de ADN, 

numa fase anterior à fase de investigação, às entidades previstas na Lei n.º 74/2009, de 12 de 

agosto, após pedido fundamentado nos termos do artigo 7.º da referida lei”; e “Fiscalizar o 

cumprimento do disposto no artigo 7.º da Lei n.º 5/2008 de 12 de fevereiro pelos Serviços de 

Estrangeiros e Fronteiras quando estes serviços procedam à recolha de amostras para obtenção de 

perfis de ADN com finalidades de investigação civil ao abrigo do disposto no artigo 212.º, n.º 1 e 48 

da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho”. 

Veja-se ainda o Regulamento de funcionamento da base de dados de perfis de ADN (Deliberação 

n.º 3191/2008 de 19 de Outubro). O Conselho Médico-Legal do INML, em cumprimento do disposto 

no artigo 39.º da Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro, aprovou, em reunião de 15 de Julho de 2008, o 

regulamento de funcionamento da base de dados de perfis de ADN para fins de investigação civil e 

criminal. 

 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Prüm9, relativo ao aprofundamento da cooperação 

                                                           
7
 V. nota 2, em particular no que toca ao documento entregue na audiência de 25 de Junho de 2012. 

8
 Artigo 212.º 

Identificação de estrangeiros 
1 - Com vista ao estabelecimento ou confirmação da identidade de cidadãos estrangeiros, o SEF pode recorrer aos meios 
de identificação civil previstos na lei e nos regulamentos comunitários aplicáveis à emissão de cartões de identificação e 
vistos, designadamente a obtenção de imagens faciais e impressões digitais, recorrendo, quando possível, à biometria, 
bem como a peritagens. 
(…) 
4 - Os dados podem ser comunicados no âmbito das convenções internacionais e comunitárias a que Portugal se 
encontra vinculado, bem como no âmbito da cooperação internacional ou nacional, às forças e serviços de segurança e a 
serviços públicos, no quadro das atribuições legais da entidade que os requer e apenas quanto aos dados pertinentes à 
finalidade para que são comunicados.  
9
 O Tratado de Prüm foi assinado em Prüm (Alemanha), por sete Estados-Membros: o Reino da Bélgica, a República 

Federal da Alemanha, o Reino de Espanha, a República Francesa, o Grão-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos Países 
Baixos e a República da Áustria, a 27 de maio de 2005 e entrou em vigor na Áustria e em Espanha em 1 de Novembro de 
2006 e na Alemanha em 23 de Novembro de 2006. Outros oito Estados-Membros (Finlândia, Itália, Portugal, Eslovénia, 
Suécia, Roménia, Bulgária e Grécia) declararam formalmente a sua intenção de a ele aderir. O Tratado define um quadro 
legal que visa o desenvolvimento da cooperação entre os Estados-Membros no domínio da luta contra o terrorismo, a 

http://dre.pt/pdf1s/2009/08/15500/0522005224.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/08/15500/0522005224.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2008/12/234000000/4888148886.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=93098
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/textos_interes/common/pdfs/Tratado-de-Prum.pdf
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transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo, a criminalidade transfronteiras e 

a migração ilegal, foi aprovada a Decisão 2008/615/JAI do Conselho, de 23 de Junho de 2008, 

relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o 

terrorismo e a criminalidade transfronteiras, com o objetivo de incorporar o conteúdo das disposições 

deste Tratado no quadro jurídico da União Europeia. 

 

Esta decisão contém disposições que são baseadas nas principais disposições do Tratado de Prüm 

e que visam melhorar o intercâmbio de informações, nos termos das quais os Estados-membros se 

concedem reciprocamente direitos de acesso aos ficheiros de análise automatizada de ADN, aos 

sistemas automatizados de identificação dactiloscópica e aos dados de registo de veículos.  

 

Os Estados-membros criam e mantêm ficheiros nacionais de análise de ADN para efeitos de 

investigação de infrações penais. O tratamento dos dados mantidos nos ficheiros nacionais é 

efetuado nos termos desta decisão, em conformidade com a legislação nacional aplicável a esse 

tratamento. A decisão regula, entre outros aspetos, a consulta e comparação automatizadas de 

perfis de ADN, a recolha do material genético e transmissão de perfis de ADN e a designação de 

pontos de contacto nacional e medidas de execução. 

 

A decisão estabelece depois um conjunto de disposições gerais relativas à proteção de dados, 

incluindo o papel e competências em matéria de cooperação das autoridades independentes 

competentes em matéria de controlo da proteção de dados. 

 

Na mesma data foi aprovada a Decisão 2008/616/JAI do Conselho, de 23 de Junho de 2008, 

referente à execução da Decisão 2008/615/JAI, relativa ao aprofundamento da cooperação 

transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade transfronteiras 

O objetivo desta decisão é estabelecer as disposições administrativas e técnicas necessárias à 

execução da Decisão 2008/615/JAI, especialmente no que respeita ao intercâmbio automatizado de 

dados de ADN, dados dactiloscópicos e dados relativos ao registo de veículos. 

                                                                                                                                                                                                     
criminalidade transfronteiras e a imigração ilegal. Mais especificamente, regula o intercâmbio de informações sobre 
ADN, impressões digitais, registo de veículos e dados pessoais e não pessoais no âmbito da cooperação policial 
transfronteiriça entre as partes contratantes. 
 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=476589:cs&lang=pt&list=628401:cs,522213:cs,506356:cs,505802:cs,476590:cs,476589:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=2008/615/JAI~&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0012:0072:PT:PDF
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Neste quadro, merece ainda referência a Decisão-Quadro 2008/977/JAI10 do Conselho, de 27 de 

Novembro de 2008, relativa à proteção dos dados pessoais tratados no âmbito da cooperação 

policial e judiciária em matéria penal. Determina esta decisão que a criação, nos Estados-membros, 

de autoridades de controlo que exerçam as suas funções com total independência constitui um 

elemento essencial da proteção dos dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e 

judiciária entre Estados-membros. O artigo 25.º da Decisão, com a epígrafe Autoridades nacionais 

de controlo, determina os poderes de que estas dispõem e assegura que agem com total 

independência no exercício das funções que lhe são atribuídas.  

 

 

 Enquadramento internacional 

 Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha, 

França e Itália. 

 

ESPANHA 

A Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, regula a base de dados policial sobre identificadores 

obtidos a partir do ADN, prevendo desde logo a criação de uma Comissão Nacional para o uso 

forense do ADN, para acreditar os laboratórios que podem realizar análises do ADN para 

identificação genética (art.º 5.º, n.º 2)11. 

O Real Decreto 1977/2008, de 28 de noviembre regula a estrutura, a composição e as funções 

da Comisión Nacional para el uso forense del ADN. É um órgão colegial inserido organicamente 

no Ministério da Justiça e dependente hierarquicamente da Secretaria de Estado da Justiça. 

 

A Comissão Nacional é presidida pelo Diretor-geral das Relações com a Administração da 

Justiça e vice presidida pelo Diretor do Instituto Nacional de Toxicologia e por um representante 

da Secretaria de Estado da Segurança. São vogais: 

                                                           
10 Encontra-se em processo de aprovação a Proposta de Diretiva  do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, e à 
livre circulação desses dados. Esta proposta insere-se no novo quadro jurídico que se pretende implementar para 
proteção de dados de carácter pessoal na União Europeia. Revoga a  Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho. 
 
11

 Sólo podrán realizar análisis del ADN para identificación genética en los casos contemplados en esta Ley los 
laboratorios acreditados a tal fin por la Comisión Nacional para el uso forense del ADN que superen los controles 
periódicos de calidad a que deban someterse. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:0071:PT:PDF
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo10-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1977-2008.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:PT:PDF
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- um funcionário dos laboratórios do Comissariado Geral da Polícia Científica, designado pelo 

Diretor-geral da Polícia e da Guarda Civil; 

- um funcionário da Polícia Judicial da Guarda Civil designado pelo Diretor-geral da Polícia e da 

Guarda Civil; 

- um magistrado judicial designado pelo Ministro da Justiça; 

- um magistrado do Ministério Público designado pelo Ministro da Justiça; 

- um perito em bioética designado pelo Ministro da Justiça; 

- um perito em genética designado pelo Ministro da Ciência e Inovação; 

- um perito em genética médica designado pelo Ministro da Saúde; 

- um médico forense designado pelo Ministro da Justiça; 

- um especialista do Instituto Nacional de Toxicologia e de Ciências Forenses designado pelo 

seu Diretor, que atua como secretário da Comissão. 

 

As suas funções incluem: 

- a acreditação dos laboratórios habilitados para contrastar perfis genéticos na investigação e 

perseguição de delitos e a identificação de cadáveres ou averiguação de pessoas 

desaparecidas, bem como avaliar o seu cumprimento e estabelecer os controlos oficiais de 

qualidade a que os laboratórios devam ser submetidos periodicamente; 

- o estabelecimento de critérios de coordenação entre os laboratórios acreditados, assim como o 

estudo de todos os aspetos científicos e técnicos, organizativos, éticos e legais que garantam o 

bom funcionamento dos laboratórios que integram a base de dados policial sobre identificadores 

obtidos a partir do ADN, como base de dados nacional de perfis de ADN; 

- a elaboração e aprovação dos protocolos técnicos oficiais sobre a obtenção, conservação e 

análise das amostras, incluindo a determinação dos marcadores homogéneos sobre os quais os 

laboratórios acreditados realizam as análises; 

- a determinação das condições de segurança na custódia e a fixação de todas as medidas que 

garantam a estrita confidencialidade e reserva das amostras, das análises e dos dados que se 

obtenham a partir dos mesmos, em conformidade com o estabelecido nas leis; 

- a manutenção de relações de colaboração com os organismos de outros Estados responsáveis 

pela análise do ADN com objetivos de investigação de delitos e identificação de restos de 

cadáveres ou de averiguação do paradeiro de pessoas desaparecidas; 

- a formulação de propostas aos Ministérios da Justiça e do Interior que se estimem necessárias 

para a eficácia da investigação e averiguação de delitos e identificação de cadáveres; 
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- a proposta de convénios com outras entidades para favorecer a realização de procedimentos 

de acreditação, bem como de colaboração com laboratórios não incluídos na base de dados 

policial sobre identificadores obtidos a partir do ADN; 

- a elaboração de um relatório anual, a submeter aos Ministérios da Justiça e do Interior. 

 

 

FRANÇA 

A França estabeleceu, em 1998, o Fichier national automatisé des empreintes génétiques 

(FNAEG), que recai no âmbito da Direção Central da Polícia Judiciária (em articulação com a 

Polícia Nacional e a Gendarmerie National, conforme o art.º R53-18 do Código de Processo 

Penal. Originalmente destinado aos autores de agressões sexuais, foi posteriormente 

incorporando a recolha de ADN de pessoas que tinham cometido outros crimes/delitos, estando 

o seu funcionamento definido no Título XX (Du fichier national automatisé des empreintes 

génétiques) do Livro IV do Código do Procedimento Penal. 

 

Não existe propriamente um conselho de fiscalização desta base de dados, no entanto, o 

FNAEG é fiscalizado por um procurador, designado por três anos, por despacho do Ministro da 

Justiça, e é apoiado por uma comissão composta por três membros, designados sob as mesmas 

condições, conforme previsto no art.º R53-16 do Código de Processo Penal, podendo solicitar e 

redigir pareceres, copiar informação e ordenar a eliminação de registos considerados ilícitos.  

 

Outro diploma a reter é o Decreto n.º 785/2009, de 23 de junho, relativo ao acesso por parte de 

organizações internacionais e de Estados estrangeiros ao “Ficheiro Nacional Informatizado dos 

Dados genéticos”  

 

Pode-se ainda consultar-se um relatório da Assembleia Nacional Francesa, de 2002, sobre o 

FNAEG. 

Também a página do sítio Wikipédia contém informações pertinentes. 

 

 

ITÁLIA 

A criação da ‘Base de Dados de ADN’ e do Laboratório central para a base de dados nacional de 

ADN (DNA no original) destina-se a dar execução ao Tratado de Prüm, celebrado entre alguns 

países da UE com a finalidade de combater o terrorismo, a criminalidade transfronteiriça e a 

http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/fichiers-en-fiche/fichier/article/fnaeg-fichier-national-des-empreintes-genetiques/
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROCPER.rcv&art=R53-18
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04FD6DA5796AB85B85E0F0376FB3DBA9.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006138132&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20130114
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=04FD6DA5796AB85B85E0F0376FB3DBA9.tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006138132&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20130114
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROCPER.rcv&art=R53-16
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020788005&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i0504.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_national_automatis%C3%A9_des_empreintes_g%C3%A9n%C3%A9tiques
http://www.camera.it/465?area=16&tema=16&Banca+dati+del+DNA
http://www.dgai.mai.gov.pt/?area=102&mid=105&sid=109
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migração ilegal. A base de dados e o Laboratório Central têm a finalidade de tornar mais fácil a 

identificação dos autores dos crimes. 

O texto legal base é a Lei n.º 85/2009, de 30 de Junho (artigo 15.º). 

O artigo 15.º da Lei n.º 85/2009 prevê as modalidades e os termos de exercício dos poderes de 

fiscalização, por intermédios das “entidades de garantia”. 

Assim, o referido artigo prevê: 

“(Istituzioni di garanzia) - 1. O controlo da base de dados nacional de ADN é efetuado pelo 

“Garante para a proteção dos dados pessoais”, nos modos previstos pela lei e pelos 

regulamentos vigentes. 

2. A “Comissão nacional para a biossegurança, as biotecnologias e as ciências da vida” 

(CNBBSV) garante o cumprimento dos critérios e das normas técnicas para o funcionamento do 

Laboratório central para a base de dados nacional de ADN e executa, ouvido o ‘Garante para a 

proteção dos dados pessoais, controlos ao referido laboratório central e aos laboratórios que o 

alimentam, formulando sugestões acerca das tarefas executadas, os procedimentos adotados, 

os critérios de segurança e as garantias previstas, bem como qualquer outro aspeto considerado 

útil para a melhoria do serviço. 

3. O Garante (...) e a CNBBSV provêm à execução das tarefas previstas nos n.os 1 e 2 com os 

recursos humanos, instrumentais e financeiros já em dotação aos mesmos.” 

 

O ‘Garante per la Protezione dei dati personali’, é um órgão colegial composto por quatro 

membros, dois eleitos pela Câmara dos Deputados e dois pelo Senado com voto limitado. Os 

membros são escolhidos entre pessoas que garantam a independência e que são peritos de 

reconhecida competência em matéria de direito ou da informática, garantindo a presença de 

ambas as qualificações. 

O presidente e os membros têm um mandato de quatro anos e não podem ser reeleitos mais 

que uma vez. 

Os membros elegem entre eles um presidente, cujo voto prevalece em caso de igualdade. 

Elegem também um vice-presidente, que assume as funções do presidente no caso da sua 

ausência ou impedimento. 

(artigo 153.º do DL 196/2003, de 30 de Junho). 

 

A “Comissão nacional para a biossegurança, as biotecnologias e as ciências da vida” não tem 

representantes parlamentares. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;85
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?solotesto=N
http://www.governo.it/biotecnologie/composizione.html
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Para efeitos de cooperação transfronteiriça, o referido Tratado prevê expressamente o 

compromisso das partes contratantes para a criação de ficheiros nacionais de análise de ADN e 

de partilha das informações contidas nesses arquivos, o compromisso de trocar informações 

sobre dados datiloscópicos (impressões digitais) bem como o acesso aos dados inseridos nos 

arquivos informatizados dos registros de matrícula dos veículos. Para este fim, a medida prevê a 

criação da base de dados nacional de ADN (no Ministério do Interior - Departamento da 

Segurança Pública) e do Laboratório Central para a base de dados nacional de ADN (no 

Ministério da Justiça - Departamento da administração penitenciária). 

 

Para ilustrar a situação atual veja-se esta “interrogação parlamentar” (pergunta ao Governo) aos 

Ministros da Justiça e da Administração Interna, apresentada pela Deputada Carolina Lussana, 

na sessão de 6 de Junho de 2012.  

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

Efetuada consulta à base de dados da actividade parlamentar e do processo legislativo (PLC) não 

foi apurada a existência de qualquer iniciativa ou petição legislativa pendente sobre matéria idêntica 

ou conexa. 

 

V. Consultas e contributos 

 Consultas obrigatórias 

Não obstante o relatório de atividades 2010/2011 do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de 

Perfis de ADN conter uma pronúncia sobre a necessidade de legislar no sentido previsto pela 

presente iniciativa, e apesar de a presente iniciativa se basear em anteprojeto do Conselho, sugere-

se que, ao abrigo da alínea i) do n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, se 

promova a consulta escrita do Conselho de Fiscalização acerca deste Projeto de Lei.  

 

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

aplicação 

 

Parece evidente que a presente iniciativa, em caso de aprovação, envolve encargos, propondo, 

aliás, os próprios proponentes que a entrada em vigor só tenha lugar com a publicação do 

Orçamento do Estado subsequente à sua publicação.  

http://www.poliziapenitenziaria.it/dblog/stampa_blog.asp?articolo=1454
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a4d344d446868595451774c57
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a686b59324a6b4e7a677a4c54
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A este propósito, refira-se que o estatuto remuneratório dos membros do Conselho passa, nesta 

iniciativa, a ser determinado pela Assembleia da República e prevê-se como “acumulável com 

qualquer pensão ou outra remuneração, pública ou privada”. O orçamento da Assembleia da 

República não prevê, atualmente, dotação para tais remunerações (que são hoje da 

responsabilidade do Governo), parecendo, pois, útil, tendo em vista a sua exequibilidade, uma 

reflexão acerca da presente intenção legislativa por parte do Conselho de Administração da AR. 

Quanto à possibilidade de cumulação da remuneração com pensão ou salário, cumpre recordar o 

disposto nos artigos 78.º e 79.º do Estatuto da Aposentação, bem como o regime de 

incompatibilidades constante do Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de Dezembro, que aprovou um 

conjunto de medidas adicionais de redução de despesa com vista à consolidação orçamental, e 

ainda na Lei n.º 66-B/2012 (Orçamento do Estado para 2013)12. Nos termos destes diplomas, os 

aposentados que exerçam funções públicas pagas não podem acumular a pensão com o 

vencimento, pelo que, caso não venham a merecer alteração em 2014, haverá que compatibilizar o 

disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Projeto de Lei com tais normas de aplicação geral. 

 

                                                           
12

 Esta imposição legal determina, aliás, que existam, atualmente, outros titulares de órgãos e entidades independentes 

que se relacionam com a Assembleia da República que não acumulam as suas pensões ou remunerações com a 

remuneração devida pelo exercício de funções nestas entidades.   


