
Projeto de Lei n.º 722/XIV/2.ª

Alteração à Lei n.º 77/88, de 1 de julho, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de 

julho, e alterada pelas Leis n.ºs 13/2010, de 19 de julho, e 55/2010, de 24 de 

dezembro

O regime jurídico que regula o pessoal nomeado para exercer funções nos gabinetes dos 

grupos parlamentares encontra-se previsto no artigo 46.º da Lei n.º 77/88, de 1 de julho, 

republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, e alterada pelas Leis n.ºs 13/2010, de 19 

de julho, e 55/2010, de 24 de dezembro.

O referido regime data, no essencial, da redação originária da referida Lei (1988) com 

alterações relevantes em 1993.

Atenta a evolução da organização dos grupos parlamentares, torna-se necessário clarificar a 

natureza do vínculo jurídico-laboral do pessoal nomeado para os seus gabinetes, sem deixar 

de reconhecer que se trata de pessoal nomeado livremente pelas estruturas políticas e 

assente numa clara relação de confiança.

Assim, procede-se à eliminação da referência à Assembleia da República como entidade 

patronal e clarificam-se as suas competências, enquanto entidade que processa, nos termos 

da lei, as remunerações do pessoal dos grupos parlamentares. Por outro lado, sendo os

grupos parlamentares responsáveis pela nomeação e exoneração do respetivo pessoal, deve 

realçar-se que também lhes cabe a responsabilidade pela organização e determinação do 

modo e local de trabalho desse pessoal, designadamente, a possibilidade de exercício de 

funções em regime de trabalho à distância. Finalmente, elimina-se a obrigatoriedade de a 

correção do mapa do pessoal de apoio dos grupos parlamentares ter de ser feita no início 

da sessão legislativa, passando a poder ser feita a todo o momento, faculdade esta  bem

mais coerente com a liberdade de que goza cada grupo parlamentar quanto ao momento da 

nomeação e da exoneração do referido pessoal.  



Nestes termos, a Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 161.º, alínea c), 

da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º

Alteração à Lei n.º 77/88, de 1 de julho, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de 

julho, e alterada pelas Leis n.ºs 13/2010, de 19 de julho, e 55/2010, de 24 de 

dezembro

O artigo 46.º da Lei n.º 77/88, de 1 de julho, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de 

julho, e alterada pelas Leis n.ºs 13/2010, de 19 de julho, e 55/2010, de 24 de dezembro, 

passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 46.º

[…]

1 -[…]

2 - No 

início de cada legislatura, os grupos parlamentares e os Deputados únicos 

representantes de um partido comunicam aos serviços da Assembleia da 

República o mapa de pessoal de apoio, com a indicação das categorias e 

vencimentos, o qual pode ser alterado, em conformidade com o disposto no nº 5 

do presente artigo. 

3 -[...]

4 -[…]

5 -Os grupos parlamentares, os Deputados únicos representantes de um partido e os 

Deputados não inscritos podem alterar a composição do mapa de pessoal de 

apoio, desde que daí não resulte agravamento da respetiva despesa global, bem 

como definir o respetivo modo e local de trabalho, nomeadamente o exercício de 

funções em regime de trabalho à distância.

6 -[…].

7 -[…]



8 -Os encargos sociais do pessoal dos gabinetes parlamentares são suportados pela 

Assembleia da República, designadamente as contribuições para a Caixa Geral de 

Aposentações ou para a Segurança Social ou as inerentes ao regime de proteção 

social da entidade de origem, o subsídio de refeição e o seguro de acidentes de 

trabalho, bem como os apoios sociais e subsídios de estudo que, por 

determinação do Presidente da Assembleia da República, forem concedidos pela 

Assembleia da República a todos os que nela exercem funções a tempo inteiro;

9 - […]

10 - […]»

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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