
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 

COMISSÃO EVENTUAL PARA O REFORÇO DA TRANSPARÊNCIA NO 

EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS 
 

Comissão Eventual para o reforço da transparência no exercício de funções públicas  
Assembleia da República – Palácio de São Bento 1249-068 Lisboa  

Tel. 21 391 92 91/96 67 / Fax: 21 393 69 41 / E-mail: 14CETRANSPARENCIA@ar.parlamento.pt 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA  

DA REPÚBLICA 
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ASSUNTO: Redação Final do texto que "Estabelece limitações às nomeações para os 

gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos, dirigentes da 

Administração Pública e gestores públicos" [Projeto de Lei n.º 1196/XIII/4.ª 

(PS)]. 

 

Para os devidos efeitos, junto se remete a Vossa Excelência a redação final 

do texto que "Estabelece limitações às nomeações para os gabinetes de apoio aos 

titulares de cargos políticos, dirigentes da Administração Pública e gestores públicos" 

[Projeto de Lei n.º 1196/XIII/4.ª (PS)], após ter sido cumprido o disposto no artigo 156.º do 

Regimento da Assembleia da República. 

 

Mais se informa que na reunião da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência 

no Exercício de Funções Públicas de 29 de julho de 2019, foi fixada por unanimidade, 

na ausência do BE e do Deputado Ninsc, a redação final do texto, tendo sido aceites as 

sugestões de redação constantes do e-mail da DAPLEN de 26 de julho, no sentido de se 

aperfeiçoar o estilo do texto em causa, com exceção do título do projeto de decreto. 

 

 

DECRETO N.º (…)/XIII 

Estabelece regras transversais às nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares 

de cargos políticos, dirigentes da Administração Pública e gestores públicos. 

 

 

Artigo 2.º 

Nomeações para gabinetes de apoio 

1– Os membros dos gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos e cargos 

públicos são livremente designados e exonerados por despacho do titular do cargo 

respetivo. 

(…) 
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4– Consideram-se gabinetes de apoio para efeitos do presente artigo, nomeadamente, o 

gabinete e as Casas Civil e Militar da Presidência da República, os gabinetes de apoio 

ao Primeiro-Ministro e aos membros do Governo, os gabinetes de apoio existentes na 

Assembleia da República e nas Assembleias Legislativas das regiões autónomas, 

incluindo os dos respetivos grupos parlamentares, e os gabinetes de apoio aos órgãos 

das autarquias locais. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

   (Luís Marques Guedes) 
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De: José Filipe Sousa  
Enviada: sexta-feira, 26 de julho de 2019 16:55 
Para: Comissão 14ª - CERTEFP XIII <14CETRANSPARENCIA@ar.parlamento.pt> 
Assunto: Redação final relativa ao PJL 1196/XIII/4 (PS)  
 
Caros colegas, 
 
Tendo em atenção o disposto no artigo 156.º do Regimento da Assembleia da República, e nos 
termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 8.º da Resolução da Assembleia da República n.º 
20/2004, de 16 de fevereiro, junto se anexa o texto de substituição em epígrafe, aprovado na 
generalidade, na especialidade e em votação final global na reunião plenária de 19 de julho de 
2019, para subsequente envio a S. Ex.ª o Presidente Comissão Eventual para o Reforço da 
Transparência no Exercício de Funções Públicas . 
 
Até ao fim da Legislatura, e considerando o elevado número de textos que se encontram em 
fase de redação final, a complexidade e extensão de alguns deles, incluindo republicações, e 
ainda a exiguidade do prazo para a sua elaboração, informamos que se passa a remeter 
apenas o texto do Decreto com as respetivas sugestões de alteração devidamente assinaladas. 
 
No texto do diploma foram incluídos a fórmula inicial e demais elementos formais, bem como 
algumas sugestões para aperfeiçoamento de redação, que constam assinaladas a amarelo no 
texto do projeto. 
 
 
 
José Filipe Sousa 

Assessor Parlamentar 
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DECRETO N.º         /XIII 

 

Estabelece limitações às nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares 

de cargos políticos, dirigentes da Administração Pública e gestores públicos 

 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da 

Constituição, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

1– A presente lei estabelece regras transversais às nomeações de livre escolha para os 

gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos e cargos públicos, e para outros 

cargos públicos de nomeação.  

2– O disposto na presente lei não prejudica a autonomia de cada órgão de soberania, 

designadamente a liberdade de organização e funcionamento do Governo, a 

autonomia regional e a das autarquias locais. 

 

Artigo 2.º 

Nomeações para gabinetes de apoio 

 

1– Os membros dos gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos e cargos 

públicos são livremente designados e exonerados por despacho do membro do 

titular respetivo. 



 
 

2– Não podem ser nomeados para o exercício de funções nos seus gabinetes de apoio: 

a) Os cônjuges ou unidos de facto do titular do cargo; 

b) Os ascendentes e descendentes do titular do cargo;  

c) Os irmãos e respetivos cônjuges e unidos de facto do titular do cargo; 

d) Os ascendentes e descendentes do cônjuge ou unido de facto do titular do 

cargo; 

e) Os parentes até ao quarto grau da linha colateral do titular do cargo;  

f) As pessoas com as quais o titular do cargo tenha uma relação de adoção, tutela 

ou apadrinhamento civil. 

3– A violação do disposto no número anterior determina a nulidade do ato de nomeação, 

bem como a demissão do titular do cargo que procedeu à nomeação. 

4– Consideram-se gabinetes de apoio para efeitos do presente artigo, nomeadamente, o 

gabinete e as Casas Civil e Militar da Presidência da República, os gabinetes de 

apoio ao Primeiro-Ministro e aos membros do Governo, os gabinetes de apoio 

existentes na Assembleia da República e nas assembleias legislativas das regiões 

autónomas, incluindo o dos respetivos grupos parlamentares, e os gabinetes de apoio 

aos órgãos das autarquias locais. 

 

Artigo 3.º 

Nomeações de dirigentes da Administração Pública 

 

Os titulares de cargos com competência legal para o efeito, nos termos dos regimes 

jurídicos do pessoal dirigente da administração central do Estado ou da administração 

regional e local estão impedidos de proferir despachos de nomeação ou de participar na 

deliberação que proceda à designação para o exercício de cargos de direção superior nos 

serviços da sua dependência relativos:  

a) Aos seus cônjuges ou unidos de facto; 

b) Aos seus ascendentes e descendentes; 

c) Aos seus irmãos e respetivos cônjuges e unidos de facto; 



 
 

d) Aos ascendentes e descendentes do seu cônjuge ou unido de facto; 

e) Aos seus parentes até ao quarto grau da linha colateral;  

f) Às pessoas com as quais tenham uma relação de adoção, tutela ou 

apadrinhamento civil. 

 

Artigo 4.º 

Nomeações de gestores públicos 

 

Os titulares de cargos com competência legal para o efeito, nos termos dos regimes 

jurídicos dos setores empresariais do Estado, regional ou local, estão impedidos de 

subscrever propostas de nomeação, de participar na deliberação ou de proferir 

despachos de nomeação para o exercício de cargos de gestor público das empresas 

enquadradas no respetivo setor empresarial em relação:  

a) Aos seus cônjuges ou unidos de facto; 

b) Aos seus ascendentes e descendentes;  

c) Aos seus irmãos e respetivos cônjuges e unidos de facto; 

d) Aos ascendentes e descendentes do seu cônjuge ou unido de facto; 

e) Aos seus parentes até ao quarto grau da linha colateral;  

f) Às pessoas com as quais tenham uma relação de adoção, tutela ou 

apadrinhamento civil. 

 



 
 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

 

A presente lei entra em vigor no primeiro dia da XIV Legislatura. 

 

 

Aprovado em 19 de julho de 2019 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 

 

 

(Eduardo Ferro Rodrigues) 


