
DAC, em 11 de Outubro de 2007

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

10:00 Horas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Concessão de audiência à Euronatura - Centro para o Direito Ambiental e
Desenvolvimento Sustentado - para abordar questões relacionadas com a proposta
do orçamento do Estado para 2008 do ponto de vista ambiental.

Discussão e votação na especialidade do Projecto de Lei nº 318/X - "Consagra a
obrigatoriedade da publicação anual de uma lista de credores da Administração
Central e Local" (por pedido de adiamento do CDS-PP na reunião de 26 de
Setembro).

Apreciação, por pedido de adiamento do GP PS, do Acórdão nº 442/2007 do Tribunal
Constitucional, relativo à Fiscalização Preventiva da Constitucionalidade das normas
constantes dos artigos 2º (Aditamento à Lei Geral Tributária) e 3º (Alteração ao
Código de Procedimento e de Processo Tributário) do decreto nº 139/X da AR.

Apreciação e votação do Relatório sobre a Proposta de Lei nº 154/X - "Estabelece os
princípios, as normas e a estrutura do sistema estatístico nacional" (Relator - GP
PSD).

Deliberação sobre o ofício nº 37-A/COF/2007 da UTAO.

Apreciação do pedido de audiência da AEEP sobre o regime contributivo dos
docentes do ensino particular e cooperativo, no âmbito da proposta do OE 2008.

Deliberação sobre a data de audição do Senhor Governador do Banco de Portugal
sobre a situação da economia portuguesa face às decisões do Banco Central
Europeu quanto às taxas de juro.

Redacção Final da Proposta de Lei nº 158/X - "Autoriza o Governo a alterar o
Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho,
o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
394-B/84, de 26 de Dezembro e o Regime do IVA nas Transacções
Intracomunitárias, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 290/92, de 28 de Dezembro,
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transpondo as Directivas n.ºs 2006/69/CE e 2006/112/CE, ambas do Conselho,
respectivamente, de 24 de Julho de 2006, e 28 de Novembro de 2006".

Distribuição do Projecto de Lei nº 407/X - "Consagra o regime fiscal das sociedades
detentoras de participações sociais no estrangeiro" (Relator cabe ao GP PS).

Distribuição da Proposta de Lei do OE/2008 (cabe ao GP PSD).

Deliberação sobre o ofício nº 950/GABSG/2007 (sobre a renovação da requisição do
Prof. Carlos Marinheiro e nova contratação do Dr. Nuno Sampaio Ribeiro para a
UTAO).

Concessão de audiência a um grupo de funcionários públicos do Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas sobre implicações orçamentais
da reforma da administração pública.

Apreciação e votação das actas nºs 151 a 180.

Outros assuntos.


