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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 30 de novembro de 2022
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
 
 

Aprovação das atas n.º 45 a 48; 
 
Deliberação sobre escrutínio de iniciativa europeia COM(2022)539 – Proposta de
REGULAMENTO DO CONSELHO que altera o Regulamento (UE) n.º 389/2012
no que respeita ao intercâmbio das informações mantidas nos registos
eletrónicos sobre os operadores económicos que transportam produtos sujeitos a
impostos especiais de consumo entre Estados-Membros para fins comerciais; 
Cabe ao GP PS 
 
 
Designação de relator do parecer para a Proposta de Lei n.º 40/XV/1.ª (GOV) –
Autoriza o Governo a rever a legislação relativa à atividade dos organismos de
investimento coletivo; 
Cabe ao GP PCP 
 
 
Designação de relator do parecer para a Proposta de Lei n.º 43/XV/1.ª (ALRAA) 
– Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(IRS), para isenção da remuneração complementar regional; 
Cabe ao GP BE 
 
Designação de relator do parecer para a Proposta de Lei n.º 47/XV/1.ª (GOV) –
Regulamenta as contribuições de solidariedade temporárias sobre os setores da
energia e da distribuição alimentar; 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-539
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152038
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152043
Regulamenta%20as%20contribui��es%20de%20solidariedade%20tempor�rias%20sobre%20os%20setores%20da%20energia%20e%20da%20distribui��o%20alimentar
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Cabe à DURP PAN 
 
Designação de relator do parecer para o Projeto de Lei n.º 365/XV/1.ª (PAN) –
Prolonga de 3 para 5 anos o período da isenção temporária de IMI para a
aquisição de imóveis para habitação própria permanente, alterando o Estatuto
dos Benefícios Fiscais; 
Cabe ao DURP L 
 
 
Deliberação sobre emissão de parecer para o Projeto de Lei n.º 366/XV/1.ª (PAN)
 – Cria uma Linha Financeira de Apoio Extraordinário a Titulares de Crédito à
Habitação; 
Cabe ao GP PS 
(6.ª CEOPPH competente) 
 
 
Deliberação sobre escrutínio de iniciativa europeia COM(2022)548 –
COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO
CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ
DAS REGIÕES Programa de trabalho da Comissão 2023- Uma União firme e
unida; 
Cabe ao GP PSD 
 
Discussão do Projeto de Resolução n.º 244/XV/1.ª (PAN) – Recomenda ao
Governo que “assegure o direito ao esquecimento”, dando início à negociação do
acordo nacional relativo ao acesso ao crédito e a contratos de seguros por parte
de pessoas que tenham superado ou mitigado situações de risco agravado de
saúde ou de deficiência, de forma a operacionalizar o direito ao esquecimento
consagrado na Lei n.º 75/2021, de 18 de novembro; (1.ª CACDLG e 9.ª CS em
conexão) 
 

Discussão do Projeto de Resolução n.º 273/XV/1.ª (PS) – Recomenda ao
Governo que promova a efetiva aplicação do «direito ao esquecimento», nos
termos consagrados na Lei n.º 75/2021, de 18 de novembro; 
 
Definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º
334/XV/1.ª (L) – Determina que os mutuantes disponibilizem, aos interessados
em contratar um crédito à habitação própria ou que sejam partes num, o regime
de prestações constantes e mistas. Permite a renegociação dos créditos quando
a taxa de esforço supere a recomendada pelo Banco de Portugal; 
 
Designação de relator do parecer para a Proposta de Lei n.º 49/XV/1.ª (ALRAM)
 – Pela criação de um Regime de Mecenato para as Regiões Autónomas -
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152058
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152059
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-548
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151953
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152021
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151980
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151980
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152090
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Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais; 
Cabe ao GP PSD 
 
Outros assuntos.
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