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Forma da iniciativa: Projeto de Lei 

Nº da iniciativa/LEG/sessão: 1196/XIII/4.ª  

Proponente/s: 
Dois Deputados do Partido Socialista (PS) 

Título: «Estabelece limitações e regras de publicidade 

suplementar a nomeações para os gabinetes de 

apoio aos titulares de cargos políticos» 

A iniciativa pode envolver, no ano 

económico em curso, aumento das 

despesas ou diminuição das receitas 

previstas no Orçamento do Estado (n.º 2 

do art. 120.º do Regimento e n.º 3 do art. 

167.º da Constituição)? 

NÃO  

 

O proponente junta ficha de avaliação 

prévia de impacto de género (deliberação 

CL e Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro)? 

SIM  

(enviada a 16 de abril) 

Justifica-se a audição dos órgãos de 

governo próprio das regiões autónomas 

(art. 142.º do Regimento e n.º 2 do art. 229.º 

da Constituição)? 

Parece justificar-se 

A iniciativa encontra-se agendada pela CL 

ou tem pedido de arrastamento? 
Não 

Comissão competente em razão da 

matéria e eventuais conexões: 

Comissão Eventual para o Reforço da 

Transparência no Exercício de Funções Públicas 

Com eventual conexão às Comissões de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

(1.ª), Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa (5.ª), de Trabalho e Segurança 

Social (10.ª) e de Economia, Inovação e Obras 

Públicas (6.ª) 
 

 

 

NOTA DE ADMISSIBILIDADE 

 

[Para efeitos de despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento] 
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Observações: O artigo 2.º do projeto de lei adita um n.º 6 ao artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro (“Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão 

sujeitos os gabinetes dos membros do Governo”), que foi aprovado ao abrigo da alínea a) do n.º 1 

do artigo 198.º da Constituição - competência concorrencial com a Assembleia da República. 

Não obstante, caso se entenda que este artigo 2.º também respeita à organização e funcionamento 

do Governo, a delimitação desta norma pode suscitar dúvidas sobre o respeito pelo princípio da auto-

organização dos órgãos de soberania, atendendo, neste caso, ao disposto no n.º 2 do artigo 198.º 

da Constituição - matéria de competência reservada do Governo. 

Note-se que a iniciativa poderá ser entendida na perspetiva de uma limitação ao abrigo do artigo 47.º 

da Constituição, integrando-se assim nas matérias de reserva relativa de competência legislativa da 

Assembleia da República [alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º - direitos, liberdades e garantias]. 

Conclusão: Sem prejuízo do acima aduzido, a apresentação desta iniciativa parece cumprir os 

requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Data: 17 de abril de 2019 

O assessor parlamentar, Rafael Silva (ext. 11703) 


