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PROJECTO DE LEI N.º 346/VIII

ESTABELECE E REGULA OS SISTEMAS DE COBRANÇA 

DE QUOTAS SINDICAIS - REVOGA A LEI N.° 57/77, DE 5 DE 

AGOSTO

Exposição de motivos

O regime jurídico da cobrança de quotizações sindicais encontra-se 

previsto e regulado através da Lei n.° 57/77, de 5 de Agosto.

Nos termos do citado diploma legal, as associações patronais ou 

entidades equiparadas e as associações sindicais podem, mediante acordo, 

estabelecer sistemas de cobrança de quotas sindicais, sendo que a adopção 

do sistema de desconto no salário só produzirá efeitos se o trabalhador 

assim o entender e autorizar, mediante declaração individual a enviar ao 

sindicato e à entidade empregadora.

A referida declaração pode ser feita a todo o tempo e terá de conter o 

nome e a assinatura do trabalhador, o sindicato respectivo e o valor da 

quota a pagar. A revogação da declaração de autorização de desconto nos 

salários só pode ocorrer três meses após a sua entrega e mediante entrega 

de uma nova declaração escrita com essa finalidade. As declarações de 

autorização e de revogação atrás citadas apenas produzem efeitos no mês 

seguinte ao da sua entrega.

Por último, importa sublinhar que o trabalhador apenas ficará 

vinculado ao sistema de desconto directo no salário se da declaração de 

autorização por si realizada não resultar o pagamento de quaisquer outras 



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

quotas ou indemnizações ou quaisquer sanções que atinjam os seus direitos 

laborais, considerando-se como tais nulas, não produzindo quaisquer 

efeitos.

A Lei n.° 57/77, de 5 de Agosto, constituindo um marco no que 

concerne à implementação de sistemas de cobrança de quotas sindicais à 

data da sua aprovação, revela-se hoje omissa e desactualizada nalguns 

aspectos que importa corrigir.

Com efeito, volvidos mais de 20 anos sobre a sua vigência, entende o 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista ser chegado o momento de rever o 

sistema de cobrança de quotizações sindicais vigente, no sentido do seu 

alargamento e aperfeiçoamento.

O regime jurídico vigente, ao fazer depender a cobrança de quotas 

sindicais por dedução na retribuição exclusivamente de acordos a celebrar 

entre as associações patronais e sindicais, acabou por limitar na prática a 

sua aplicação e eficácia.

Com o presente projecto de lei visa-se, pois, alargar o sistema 

vigente, permitindo que o desconto da quota sindical na retribuição possa 

ocorrer também quando não haja ou não tenha sido possível a celebração 

de acordos entre as associações patronais ou entidades que tenham poderes 

idênticos e as associações sindicais, desde que o trabalhador o solicite 

expressamente à entidade empregadora, ficando esta obrigada a proceder à 

sua entrega junto do sindicato em que aquele se encontra inscrito.

Por outro lado, no que respeita à revogação da declaração de 

autorização de desconto na retribuição, propõe-se que a mesma possa 

ocorrer a todo o tempo, eliminando-se a exigência prevista do decurso do 

prazo de três meses.
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Nestes termos, os Deputados do Partido Socialista, abaixo assinados, 

apresentam o seguinte projecto de lei:

Artigo 1.°

(Objecto)

O presente diploma estabelece e regula os sistemas de cobrança de 

quotas sindicais.

Artigo 2.°

(Sistemas de cobrança de quotas sindicais)

1 — Os sistemas de cobrança de quotas sindicais podem resultar de:

a) Acordo entre as associações patronais ou entidades que tenham 

poderes idênticos e as associações sindicais;

b) Solicitação expressa do trabalhador dirigida à entidade 

empregadora.

2 — Em qualquer dos casos previstos nas alíneas do número anterior, 

o sistema de cobrança de quotas deduzidas na retribuição apenas produzirá 

efeitos após o trabalhador, em declaração a enviar ao sindicato e à entidade 

empregadora, expressamente o autorizar; no caso da alínea b), essa 

declaração deverá ser entregue com o pedido nela referido.

3 — A instituição do sistema de cobrança de quotas sindicais nos 

termos do presente diploma determina para a entidade empregadora a 



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

obrigação de proceder à dedução do valor da quota sindical na retribuição 

do trabalhador e respectiva entrega, durante o mês seguinte, ao sindicato 

em que aquele está inscrito.

4 — Nenhum trabalhador pode ser obrigado a pagar quotas para 

sindicato em que não esteja inscrito.

5 — A aplicação de sistemas de cobrança de quotas sindicais não 

pode implicar para o trabalhador o pagamento de quaisquer outras quotas 

ou indemnizações, ou provocar-lhe quaisquer sanções que, de qualquer 

modo, atinjam o seu direito ao trabalho.

6 — É considerado nulo e de nenhum efeito qualquer sistema de 

cobrança de quotas sindicais que atente contra direitos, liberdades e 

garantias, individuais ou colectivas, previstos na Constituição.

Artigo 3.°

(Regime da declaração)

1 — A declaração de autorização de desconto na retribuição das 

quotas sindicais deve conter obrigatoriamente o nome e a assinatura do 

trabalhador, o sindicato em que está inscrito e o valor da quota 

estatutariamente estabelecido, mantendo-se em vigor enquanto o 

trabalhador expressamente a não revogar.

2 — A declaração de autorização e a respectiva revogação só 

produzem efeitos no mês seguinte ao da sua entrega.

3 — Tratando-se de trabalhador portador de deficiência que o 

impossibilite de escrever ou que não saiba escrever a declaração de 
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autorização e a respectiva revogação poderão ser assinadas, a rogo, por 

outra pessoa, e conterão os elementos de identificação de ambos.

Artigo 4.°

(Falta de pagamento das quotas)

A falta de pagamento das quotas não prejudica a passagem de 

carteiras profissionais ou quaisquer outros documentos essenciais à 

actividade profissional do trabalhador, quando a emissão desses 

documentos seja da competência dos sindicatos.

Artigo 5.°

(Incumprimento)

1 — Constitui contra-ordenação grave a falta de cobrança da 

quotização sindical através de dedução na retribuição, regulada nos termos 

do presente diploma, relativamente a trabalhador que a haja pedido ou 

autorizado.

2 — Constitui contra-ordenação muito grave a retenção e não entrega 

ao sindicato da quotização sindical cobrada pela entidade empregadora, nos 

termos do presente do diploma.

Artigo 6.°

(Norma revogatória)

É revogada a Lei n.° 57/77, de 5 de Agosto.
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Artigo 7.°

(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor no prazo de 30 dias após a data da sua 

publicação.

Palácio de São Bento, 24 de Janeiro de 2001. Os Deputados do PS: 

Artur Penedos — Barbosa de Oliveira — Jorge Strecht — Custódia 

Fernandes — Afonso Lobão — Ricardo Gonçalves — José Barros Moura 

— António Braga — Manuel dos Santos — Jorge Lacão — Gonçalo 

Almeida Velho — Helena Ribeiro — mais duas assinaturas ilegíveis.
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PROJECTO DE LEI N.º 346/VIII

(ESTABELECE E REGULA OS SISTEMAS DE COBRANÇA DE 

QUOTAS SINDICAIS - REVOGA A LEI N.º 57/77, DE 5 DE AGOSTO)

Parecer da CGTP-IN da Região Autónoma dos Açores

Analisando o presente projecto de lei, a primeira deficiência que nele encontramos é 

precisamente a falta de clareza e de objectividade.

Com efeito, a sua apreciação suscita-nos inúmeras dúvidas, de que salientamos as 

seguintes:

a) A «solicitação expressa do trabalhador dirigida à entidade empregadora» (b) n.º 1 

do artigo 2.º consubstancia ou não uma declaração receptícia, isto é, uma declaração 

cuja produção de efeitos está sujeita a aceitação por parte da entidade empregadora?

Caso não esteja sujeita a aceitação, porque se fala em «pedido» (n.º 2 do mesmo 

artigo, in fine)?

Caso não esteja sujeita a aceitação, porque se mantém a possibilidade de celebração 

de acordo colectivo (a) do n.º 1 do artigo 2.º, o qual é ineficaz sem a existência da 

referida declaração individual?

Caso esteja sujeita a aceitação, qual o prazo para a sua aceitação?

b) Em que momento se considera instituído o sistema de cobrança (n.º 3 do artigo 

2.º)?

Para além das dúvidas referidas, há ainda a considerar as seguintes questões:
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No que se refere às consequências para as entidades empregadoras pelo 

incumprimento do presente diploma, especialmente no que se refere à retenção e não 

entrega das quotizações, o que numa primeira leitura parece representar um 

agravamento no regime (n.º 2 do artigo 5.º), não passa de um real desagravamento 

penal.

Na falta de disposição sancionatória específica, a jurisprudência tem 

sistematicamente considerado a retenção e não entrega de quotizações como 

configurando o crime de abuso de confiança previsto e punido nos termos do Código 

Penal, o que, convenhamos, é bastante mais penalizador do que uma contra-ordenação, 

ainda que muito grave.

Sendo a retenção e não entrega das quotizações uma situação idêntica à retenção 

ilícita das contribuições da responsabilidade dos trabalhadores para a segurança social e 

para o IRS, entendemos que deverá continuar a estar sujeita à mesma moldura penal, 

sob pena de se estar a discriminar os destinatários dessas verbas - os sindicatos.

Finalmente, a GCTP-IN/Açores entende ainda que no projecto de lei em apreço 

deverá existir uma disposição normativa que assegure a sucessão dos regimes jurídicos 

de cobrança das quotas sindicais, garantindo a dispensa de apresentação de novas 

declarações a todos os trabalhadores, cujas entidades empregadoras já procedem 

actualmente à dedução de quotas sindicais nas respectivas retribuições.

A CGTP-IN/Açores reputa esta disposição de fundamental, responsabilizando, desde 

já, o Grupo Parlamentar do PS pela conflitualidade laboral que tal omissão acarrete.

Ponta Delgada, 8 de Março de 2001. Pela CGTP-IN Açores, Graça Silva.
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PROJECTO DE LEI N.º 346/VIII

(ESTABELECE E REGULA OS SISTEMAS DE COBRANÇA DE 

QUOTAS SINDICAIS - REVOGA A LEI N.º 57/77, DE 5 DE AGOSTO)

Relatório e parecer da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social

Relatório

Vários Deputados do Partido Socialista apresentaram o projecto de lei n.° 346/VIII 

que «Estabelece e regula os sistemas de cobrança de quotas sindicais - Revoga a Lei n.° 

57/77, de 5 de Agosto».

Os signatários declaram a intenção de «rever o sistema de cobrança de quotizações 

sindicais vigente, no sentido do seu alargamento e aperfeiçoamento» dado que «a Lei 

57/77, de 5 de Agosto, constituindo um marco no que concerne à implementação de 

sistemas de cobrança de quotas sindicais à data da sua aprovação, revela-se hoje omissa 

e desactualizada nalguns aspectos que importa corrigir».

Assim, propõem em especial que:

— O desconto da quota sindicai na retribuição possa ocorrer também quando não 

haja ou não tenha sido possível a celebração de acordos entre as associações patronais 

ou entidades que tenham poderes idênticos e as associações sindicais;

— A declaração de revogação de autorização de desconto na retribuição possa 

ocorrer a todo o tempo, eliminando a exigência do decurso do prazo de três meses;
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— A qualificação como contra-ordenação grave da falta de cobrança da quotização 

sindical através de dedução na retribuição devidamente pedida ou autorizada pelo 

trabalhador;

— A revogação da Lei n.° 57/77, de 5 de Agosto.

O projecto de lei foi publicado na separata n.° 31/VIII para cumprimento do disposto 

na Constituição da República Portuguesa, do Regimento da Assembleia da República e 

das Leis n.os 16/79, de 26 de Maio, e 36/99, de 26 de Maio, tendo estado em apreciação 

pública entre 13 de Fevereiro e 14 de Março de 2001.

O projecto de lei é composto por sete artigos, regulando-se em concreto: o objecto, o 

sistema de cobrança de quotas sindicais, o regime de declaração, a falta de pagamento 

das quotas, o incumprimento, a norma revogatória e a entrada em vigor.

Parecer

O projecto de lei n.° 346/VIII, apresentado por Deputados do PS, reúne os requisitos 

constitucionais e legais para subir a Plenário da Assembleia da República para 

apreciação e votação na generalidade, reservando os grupos parlamentares as suas 

posições para o debate.

Palácio de São Bento, 10 de Maio de 2001. — O Deputado Relator, Vicente 

Merendas — O Presidente da Comissão, Artur Penedos.

Nota: O relatório e o parecer foram aprovados por unanimidade.
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Anexo

Pareceres recebidos na Comissão

Confederações patronais

Confederação da Indústria Portuguesa

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal

Confederações sindicais

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses/Açores

União Geral de Trabalhadores

Uniões sindicais

União dos Sindicatos de Coimbra

União dos Sindicatos do Porto

União dos Sindicatos do Algarve

União dos Sindicatos de Setúbal

Secretariado Inter-Regional do Alentejo (União dos Sindicatos de Beja, Évora e 

Portalegre)

União dos Sindicatos do Distrito de Évora

União dos Sindicatos de Viana do Castelo

União dos Sindicatos de Leiria

União dos Sindicatos do Distrito de Portalegre
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Federações sindicais

Federação dos Sindicatos de Transportes Rodoviários e Urbanos

Federação dos Sindicatos das Indústrias de Cerâmica, Cimentos e Vidro de Portugal

Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços

Federação dos Sindicatos de Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal

Comissões intersindicais

Comissão Intersindical da Lisnave

Comissão Intersindical da Gestnave Serviços Ind.

Comissão Intersindical da Opel Portugal

Comissão Intersindical dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo

Comissão Intersindical da Browning Viana

Comissão Intersindical da Siderurgia Nacional - Empresa Produtos Longos

Sindicatos

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgica e Metalomecânica do Norte

Sindicato dos Trabalhadores de Calçado, Malas, Componentes, Formas e Ofícios 

Afins do Distrito do Porto

Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Centro

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e 

Similares do Centro

Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos

Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Mármores, Madeiras e Materiais de 

Construção do Sul

Sindicato dos Metalúrgicos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco
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Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Técnicos da Agricultura, Florestas e 

Pecuária

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Sul e Tabacos

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e 

Similares do Sul

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Madeiras, Mármores e Afins do 

Distrito de Coimbra

Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas do Sul

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, Cimentos e Similares do 

Sul e Regiões Autónomas

Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas

Sindicato dos Trabalhadores dos Sectores Têxteis, Vestuário, Calçado e Cortumes do 

Distrito do Porto

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas dos 

Distritos de Aveiro, Viseu e Guarda

Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Distrito de Faro

Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal -

Delegação Regional de Lisboa

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa -

Delegação Regional do Norte

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Metalurgia e Metalomecânica do 

Distrito de Viana do Castelo

Sindicato dos Trabalhadores da Química, Farmacêutica, Petróleo e Gás do Norte
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Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa -

Delegação Regional do Centro

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa -

Delegação Regional de Santarém

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa -

Delegação Regional do Sul e Ilhas

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, Cimentos e Similares do 

Distrito do Porto

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa -

Delegação Regional de Aveiro

Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários de Aveiro

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas dos 

Distritos de Coimbra e Leiria

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas dos 

Distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco - Delegação Regional de Santarém

Sindicato dos Trabalhadores de Vestuário, Tinturarias e Lavandarias do Distrito do 

Porto

Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário

Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Zona Centro

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Eléctricas do Norte

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Norte

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços do Norte



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Sindicato dos Trabalhadores da Química, Farmacêutica, Petróleo e Gás do Centro, 

Sul e Ilhas

Comissões sindicais

Comissão Sindical da Euronadel

Comissão Sindical da Hidro Portalex

Comissão Sindical da C. Santos V.P.

Comissão Sindical da Manuel Conceição Graça

Comissão Sindical da Fábrica Portugal

Comissão Sindical da Alstom

Comissão Sindical da Seldex

Comissão Sindical da Kosangás

Comissão Sindical da Quinaço

Comissão Sindical da Júlio José Macedo

Comissão Sindical da Fundição Moderna de Santa Iria

Comissão Sindical da Elo

Comissão Sindical da Rodosul

Comissão Sindical da Motortejo

Comissão Sindical da Justocar

Comissão Sindical da Lemauto

Comissão Sindical da Socigalva

Comissão Sindical da Salvador Caetano

Comissão Sindical da Gonvarri

Comissão Sindical da MPSA Moldes Plásticos

Comissão Sindical da Portucel Industrial

Comissão Sindical do Entreposto Setúbal
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Comissão Sindical da Merloni Electrodomésticos

Comissão Sindical da Anodil

Comissão Sindical da Mardouro

Comissão Sindical da Serralharia Leixões

Comissão Sindical da MBO-Sinder

Comissão Sindical da Unimotor

Comissão Sindical da Tegopi

Comissão Sindical da Camo

Comissão Sindical da Soc. Construções Soares da Costa

Comissão Sindical da Valdemar dos Santos

Comissão Sindical da Rodrigo Matias Magalhães

Comissão Sindical da J. Silva Moreira

Comissão Sindical da IMO

Comissão Sindical da Famo

Comissão Sindical da Ibermetais

Comissão Sindical da Frama

Comissão Sindical da Garagem Egas Moniz

Comissão Sindical da Garagem Central Penafiel

Comissão Sindical da Ferfor

Comissão Sindical da Manufactura Alumínio

Comissão Sindical da Groz Beckert

Comissão Sindical da Cleer

Comissão Sindical da Salvador Caetano

Comissão Sindical da Sounete

Comissão Sindical da Fundinto

Comissão Sindical da Auto Sueco
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Comissão Sindical da João de Deus e Filhos

Comissão Sindical da Jorge Honório e Filhos

Comissão Sindical da Mitsubishi Tramagal

Comissão Sindical da Robert Bosch

Comissão Sindical da Fundições Rossio de Abrantes

Comissão Sindical da MDF

Comissão Sindical da Plásticos Simala

Comissão Sindical da Baquelite Liz

Comissão Sindical da João Ruano

Comissão Sindical da Plastidom

Comissão Sindical da Mapkey

Comissão Sindical da Planeta Plásticos

Comissão Sindical da Vipex

Comissão Sindical da Iberoalpla

Comissão Sindical da Grandupla

Comissão Sindical da Plasgal

Comissão Sindical da Recauchutagem Suiça

Comissão Sindical da Portcast

Comissão Sindical da Bostwick

Comissão Sindical da Remetal

Comissão Sindical da STA - Sociedade Transformadora de Alumínio

Comissão Sindical da Socometal

Comissão Sindical da Felino

Comissão Sindical da CIF

Comissão Sindical da Petrogal - Refinaria de Sines

Comissão Sindical da União de Farmacêuticos de Portugal
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Comissão Sindical da Dystar

Comissão Sindical da Resiquímica

Comissão Sindical da Clariant

Delegados sindicais

Delegado Sindical da Spirel

Delegado Sindical da STET

Delegado Sindical da Mecampe

Delegado Sindical da Jás

Delegado Sindical da Só Redes

Delegado Sindical da ABB Service

Delegado Sindical de A Perfiladora

Delegado Sindical da Soc. Com. C. Santos

Delegado Sindical da Gamobar

Delegado Sindical da Fernando Simão

Delegado Sindical da Salvador Caetano Porto

Comissões de trabalhadores

Comissão de Trabalhadores da Socigalva

Comissão de Trabalhadores da Opel Portugal

Comissão de Trabalhadores da Fábrica Portugal

Comissão de Trabalhadores da Merloni Electrodomésticos

Comissão de Trabalhadores da Empresa do Bolhão

Comissão de Trabalhadores da Soc. Construções Soares da Costa

Comissão de Trabalhadores da Valdemar dos Santos

Comissão de Trabalhadores da Salvador Caetano
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Comissão de Trabalhadores da Jop Porto

Comissão de Trabalhadores da Ferfor

Comissão de Trabalhadores da Siderurgia Nacional - Empresa de Produtos Longos

Comissão de Trabalhadores da Portcast
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PROJECTO DE LEI N.º 346/VIII

(ESTABELECE E REGULA OS SISTEMAS DE COBRANÇA DE 

QUOTAS SINDICAIS - REVOGA A LEI N.º 57/77, DE 5 DE AGOSTO)

PROJECTO DE LEI N.º 395/VIII

(NOVO SISTEMA DE COBRANÇA E ENTREGA DE QUOTAS 

SINDICAIS)

Relatório da discussão e votação na especialidade, texto de substituição e texto 

final da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Relatório

1 — Na sequência da discussão na especialidade, havida na reunião realizada por 

esta Comissão no dia 6 de Junho de 2001, procedeu-se regimentalmente à votação na 

especialidade dos projectos de lei supra-referidos, da iniciativa, respectivamente, do PS 

e do PCP.

2 — Na reunião encontravam-se presentes os Grupos Parlamentares do PS, PSD, 

PCP e BE.

3 — Da discussão e subsequente votação na especialidade resultou o seguinte:

4 — O Grupo Parlamentar do PS apresentou um texto de substituição (Anexo I) 

que mereceu o acordo do PCP. Deste modo, os referidos grupos parlamentares 

retiraram os seus projectos de lei, tendo acordado em substituir aqueles pelo referido 

texto alternativo, que ambos subscreveram.

5 — O Deputado Eugénio Marinho (PSD) chamou a atenção para o disposto no 

n.º 2 do artigo 6.º do texto de substituição (Incumprimento), tendo considerado que, na 
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esteira da recente evolução jurisprudencial e legal, o crime e a contra-ordenação 

correspondem a dois tipos de ilícito diferentes. Assim, afirmou que a retenção e não 

entrega de quotização sindical, tendo em conta o desvalor jurídico da conduta, deveria 

ser tipificada como correspondente apenas a um tipo de ilícito.

6 — O Deputado Barbosa de Oliveira (PS), na qualidade de proponente do texto de 

substituição, chamou a atenção para outros diplomas legais, como era o caso da Lei n.º 

118/99, de 11 de Agosto (que desenvolve e concretiza o regime legal das contra-

ordenações laborais) que previam a tipificação da mesma conduta como enquadrável 

em dois tipos diferentes de ilícito. Porém, admitiu que a redacção definida para o artigo 

6.º do texto de substituição não era a mais correcta. Assim, sugeriu que, em relação ao 

n.º 1, fosse aditada a palavra «muito» a contra-ordenação, por forma a considerar a 

recusa ou falta de cobrança como contra-ordenação muito grave. Quanto ao n.º 2 

sugeriu a eliminação do inciso final «e constitui contra-ordenação muito grave».

7 — Tendo os restantes Deputados concordado com essa redacção e encontrando-se 

esgotada a discussão, o Presidente da Comissão submeteu a votação o texto de 

substituição, tendo-se obtido o seguinte resultado:

Artigo 1.º

Votação:

- PS - Favor

- PSD - Abstenção

- PCP - Favor

- BE - Favor

O artigo foi aprovado.
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Artigo 2.º

N.º 1

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Favor

- PCP – Favor

- BE – Favor

O n.º 1 foi aprovado por unanimidade.

N.º 2 (corpo e alínea a)

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Favor

- PCP – Favor

- BE – Favor

Foram aprovados por unanimidade.

N.º 2 (alínea b)

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Contra

- PCP – Favor

- BE – Favor

A alínea foi aprovada.
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N.º 3

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Favor

- PCP – Favor

- BE – Favor

Foi aprovado unanimidade.

N.º 4

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Contra

- PCP – Favor

- BE – Favor

Foi aprovado.

Artigo 3.º (n.os 1, 2, 3 e 4)

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Abstenção

- PCP – Favor

- BE – Favor

O artigo foi aprovado.

Artigo 4.º (n.os 1, 2, 3 e 4)
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Votação:

- PS – Favor

- PSD – Favor

- PCP – Favor

- BE – Favor

O artigo foi aprovado por unanimidade.

Artigo 5.º

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Favor

- PCP – Favor

- BE – Favor

O artigo foi aprovado por unanimidade.

Artigo 6.º

N.º 1

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Contra

- PCP – Favor

- BE – Favor

Foi aprovado.

N.º 2
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Votação:

- PS – Favor

- PSD – Favor

- PCP – Favor

- BE – Favor

Foi aprovado por unanimidade.

Artigo 7.º

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Abstenção

- PCP – Favor

- BE – Favor

O artigo foi aprovado.

Artigo 8.º

Votação:

- PS – Favor

- PSD – Abstenção

- PCP – Favor

- BE – Favor

O artigo foi aprovado.

Artigo 9.º
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Votação:

- PS – Favor

- PSD – Abstenção

- PCP – Favor

- BE – Favor

O artigo foi aprovado.

8 — Segue, em anexo, o texto final resultante da discussão e votação na 

especialidade (Anexo II).

Palácio de São Bento, 6 de Junho de 2001. — O Presidente da Comissão, Artur 

Penedos.

Anexo I

Texto substituição

Artigo 1.º

(Objecto)

A presente lei estabelece e regula os sistemas de cobrança e entrega de quotas 

sindicais.

Artigo 2.º

(Sistemas de cobrança e entrega de quotas sindicais)
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1 — A instituição de sistemas de cobrança e entrega de quotas sindicais, nos 

termos desta lei, determina para a entidade empregadora a obrigação de proceder à 

dedução do valor da quota sindical na retribuição do trabalhador e a respectiva entrega 

ao sindicato em que este está inscrito, até ao dia 15 do mês seguinte.

2 — Os sistemas de cobrança e entrega de quotas sindicais, referidos no número 

anterior, podem resultar de:

a) Acordo entre as associações patronais ou entidades que tenham poderes 

idênticos e as associações sindicais;

b) Pedido expresso do trabalhador dirigido à entidade empregadora.

3 — Na situação prevista na alínea a) do número anterior, a cobrança de quotas 

por dedução na retribuição do trabalhador com a consequente entrega ao sindicato 

respectivo, depende da recepção pela entidade empregadora de declaração do 

trabalhador autorizando a referida dedução.

4 — Na situação prevista na alínea b) do mesmo número, o pedido expresso do 

trabalhador é de aceitação imediata, constitui, por si só, manifestação inequívoca da sua 

vontade de que lhe sejam descontadas na retribuição as quotas sindicais e obriga a 

entidade empregadora a proceder em conformidade.

Artigo 3.º

(Declaração, pedido e revogação)

1 — A declaração de autorização ou o pedido expresso do trabalhador de 

dedução na retribuição das quotas sindicais, previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º, 
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mantêm-se em vigor enquanto o trabalhador os não revogar e devem conter, 

obrigatoriamente, as seguintes indicações:

a) O nome e a assinatura do trabalhador;

b) O sindicato em que o trabalhador está inscrito;

c) O valor da quota estatutariamente estabelecida.

2 — A declaração de autorização ou o pedido expresso, previstos nos n.os 3 e 4 

do artigo 2.º, bem como a respectiva revogação, relativos a trabalhador portador de 

deficiência que o impossibilite de escrever ou que não saiba escrever, podem ser 

assinados a rogo, por outra pessoa, e conterão os elementos de identificação de ambos.

3 — Da declaração de autorização ou do pedido expresso, previstos no artigo 2.º, 

bem como da respectiva revogação, deve ser remetida, pelo trabalhador, cópia ao 

sindicato respectivo.

4 — A declaração de autorização ou o pedido expresso, previstos no artigo 2.º, 

bem como a respectiva revogação, produzem efeitos a partir do primeiro dia do mês 

seguinte ao da sua entrega à entidade empregadora.

Artigo 4.º

(Garantias)

1 — Nenhum trabalhador pode ser obrigado a pagar quotas para sindicato em que 

não esteja inscrito.

2 — A aplicação do sistema de cobrança e entrega de quotas sindicais não pode 

implicar para o trabalhador qualquer discriminação, nem o pagamento de outras quotas 
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ou indemnizações, ou provocar-lhe sanções que, de qualquer modo, atinjam o seu 

direito ao trabalho.

3 — Quaisquer sistemas de cobranças e entrega de quotas sindicais que atentem 

contra direitos, liberdades e garantias individuais e colectivas dos trabalhadores, são 

considerados nulos e de nenhum efeito.

4 — A entidade empregadora pode proceder ao tratamento automatizado de 

dados pessoais dos trabalhadores, referentes a filiação sindical, desde que, nos termos 

da lei, sejam exclusivamente utilizados no processamento do sistema de cobrança e 

entrega de quotas sindicais, previsto no presente diploma.

Artigo 5.º

(Carteiras profissionais)

A falta de pagamento das quotas não pode prejudicar a passagem de carteiras 

profissionais ou quaisquer outros documentos essenciais à actividade profissional do 

trabalhador, quando a emissão desses documentos seja da competência dos sindicatos.

Artigo 6.º

(Incumprimento)

1 — Constitui contra-ordenação grave a recusa ou falta de cobrança, pela 

entidade empregadora, da quotização sindical, através de dedução na retribuição de 

trabalhador que a haja autorizado ou pedido expressamente, nos termos desta lei.

2 — A retenção e não entrega ao sindicato da quotização sindical, cobrada pela 

entidade empregadora, nos termos desta lei, configura o crime de abuso de confiança 
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previsto e punido nos termos do Código Penal e constitui contra-ordenação muito 

grave.

Artigo 7.º

(Norma revogatória)

É revogada a Lei n.° 57/77, de 5 de Agosto.

Artigo 8.º

(Sucessão de regimes)

Estão dispensados de entrega da declaração de autorização, prevista no artigo 2.º 

desta lei, todos os trabalhadores cujas entidades empregadoras já procediam à cobrança 

de quotas sindicais, por dedução na retribuição do trabalhador com a consequente 

entrega ao sindicato respectivo.

Artigo 9.º

(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação.

Assembleia de República, 6 de Junho de 2001. — Os Deputados: Artur Penedos 

(PS) — Barbosa de Oliveira (PS) — Vicente Merendas (PCP) — Odete Santos (PCP).

Anexo II
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Texto final

Artigo 1.º

(Objecto)

A presente lei estabelece e regula os sistemas de cobrança e entrega de quotas 

sindicais.

Artigo 2.º

(Sistemas de cobrança e entrega de quotas sindicais)

1 — A instituição de sistemas de cobrança e entrega de quotas sindicais, nos 

termos desta lei, determina para a entidade empregadora a obrigação de proceder à 

dedução do valor da quota sindical na retribuição do trabalhador e a respectiva entrega 

ao sindicato em que este está inscrito, até ao dia 15 do mês seguinte.

2 — Os sistemas de cobrança e entrega de quotas sindicais, referidos no número 

anterior, podem resultar de:

a) Acordo entre as associações patronais ou entidades que tenham poderes 

idênticos e as associações sindicais;

b) Pedido expresso do trabalhador dirigido à entidade empregadora.

3 — Na situação prevista na alínea a) do número anterior, a cobrança de quotas 

por dedução na retribuição do trabalhador com a consequente entrega ao sindicato 

respectivo, depende da recepção pela entidade empregadora de declaração do 

trabalhador autorizando a referida dedução.
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4 — Na situação prevista na alínea b) do mesmo número, o pedido expresso do 

trabalhador é de aceitação imediata, constitui, por si só, manifestação inequívoca da sua 

vontade de que lhe sejam descontadas na retribuição as quotas sindicais e obriga a 

entidade empregadora a proceder em conformidade.

Artigo 3.º

(Declaração, pedido e revogação)

1 — A declaração de autorização ou o pedido expresso do trabalhador de 

dedução na retribuição das quotas sindicais, previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º, 

mantêm-se em vigor enquanto o trabalhador os não revogar e devem conter, 

obrigatoriamente, as seguintes indicações:

a) O nome e a assinatura do trabalhador;

b) O sindicato em que o trabalhador está inscrito;

c) O valor da quota estatutariamente estabelecida.

2 — A declaração de autorização ou o pedido expresso, previstos nos n.os 3 e 4 

do artigo 2.º, bem como a respectiva revogação, relativos a trabalhador portador de 

deficiência que o impossibilite de escrever ou que não saiba escrever, podem ser 

assinados a rogo, por outra pessoa, e conterão os elementos de identificação de ambos.

3 — Da declaração de autorização ou do pedido expresso, previstos no artigo 2.º, 

bem como da respectiva revogação, deve ser remetida, pelo trabalhador, cópia ao 

sindicato respectivo.
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4 — A declaração de autorização ou o pedido expresso, previstos no artigo 2.º, 

bem como a respectiva revogação, produzem efeitos a partir do primeiro dia do mês 

seguinte ao da sua entrega à entidade empregadora.

Artigo 4.º

(Garantias)

1 — Nenhum trabalhador pode ser obrigado a pagar quotas para sindicato em que 

não esteja inscrito.

2 — A aplicação do sistema de cobrança e entrega de quotas sindicais não pode 

implicar para o trabalhador qualquer discriminação, nem o pagamento de outras quotas 

ou indemnizações, ou provocar-lhe sanções que, de qualquer modo, atinjam o seu 

direito ao trabalho.

3 — Quaisquer sistemas de cobranças e entrega de quotas sindicais que atentem 

contra direitos, liberdades e garantias individuais e colectivas dos trabalhadores, são 

considerados nulos e de nenhum efeito.

4 — A entidade empregadora pode proceder ao tratamento automatizado de 

dados pessoais dos trabalhadores, referentes a filiação sindical, desde que, nos termos 

da lei, sejam exclusivamente utilizados no processamento do sistema de cobrança e 

entrega de quotas sindicais, previsto no presente diploma.

Artigo 5.º

(Carteiras profissionais)
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A falta de pagamento das quotas não pode prejudicar a passagem de carteiras 

profissionais ou quaisquer outros documentos essenciais à actividade profissional do 

trabalhador, quando a emissão desses documentos seja da competência dos sindicatos.

Artigo 6.º

(Incumprimento)

1 — Constitui contra-ordenação muito grave a recusa ou falta de cobrança, pela 

entidade empregadora, da quotização sindical, através de dedução na retribuição de 

trabalhador que a haja autorizado ou pedido expressamente, nos termos desta lei.

2 — A retenção e não entrega ao sindicato da quotização sindical, cobrada pela 

entidade empregadora, nos termos desta lei, configura o crime de abuso de confiança 

previsto e punido nos termos do Código Penal.

Artigo 7.º

(Norma revogatória)

É revogada a Lei n.° 57/77, de 5 de Agosto.

Artigo 8.º

(Sucessão de regimes)

Estão dispensados de entrega da declaração de autorização, prevista no artigo 2.º 

desta lei, todos os trabalhadores cujas entidades empregadoras já procediam à cobrança 

de quotas sindicais, por dedução na retribuição do trabalhador com a consequente 

entrega ao sindicato respectivo.
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Artigo 9.º

(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação.

Assembleia de República, 6 de Junho de 2001. — O Presidente da Comissão, 

Artur Penedos.


