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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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Discussão e votação na especialidade dos diplomas:

- Proposta de Lei nº 275/X (Gov) - "Aprova medidas de derrogação do sigilo
bancário, bem como a tributação a uma taxa especial dos acréscimos patrimoniais
injustificados superiores a 100.000 euros";

- Proposta de Lei nº 287/X (Gov) - "Procede à primeira alteração à Lei nº 16/2001, de
22 de Junho, alargando a possibilidade de benefício da consignação de 0,5% do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares por igrejas e comunidades
religiosas e por instituições particulares de solidariedade social";

- Proposta de Lei nº 294/X (Gov) - "Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de
Novembro, e o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, por forma a criar um
regime de tributação das indemnizações por cessação de funções ou por rescisão de
um contrato antes do termo, auferidas por administradores, gestores e gerentes de
pessoas colectivas residentes em território português";

- Projecto de Lei nº 704/X (CDS-PP) - "Alteração dos benefícios fiscais para as
IPSS, previstos na Lei nº 16/2001";

- Projecto de Lei nº 712/X (BE) - " Determina a derrogação do sigilo bancário como
instrumento para o combate à fraude fiscal";

- Projecto de Lei nº 766/X (PCP) - "Derrogação do sigilo bancário (décima nona
alteração à Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de
Dezembro e sexta alteração ao Decreto-Lei nº 62/2005, de 11 de Março)".

Apreciação e votação do Relatório Final sobre a Petição nº 94/X/1.ª - "Alerta contra a
"burocracia incompreensível"" (Relator: Deputado Victor Baptista).

Apreciação e votação do Relatório Final sobre a Petição nº 340/X/2.ª -
"Contemplação dos descendentes maiores de 24 anos para efeitos de agregado
familiar em sede de IRS, que não sejam portadores de deficiência física" (Relator:
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Deputado António Gameiro).

Apreciação e votação do Relatório Final sobre a Petição nº 436/X/3.ª - "Solicitam que
os veículos vendidos até 31 de Janeiro de 2008 e não apenas até 31 de Outubro de
2005 como prevê a lei actual, possam ser registados pelos vendedores, ficando estes
desobrigados do pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) a partir dessa
data e, ainda que, no futuro, seja possível permitir ao particular registar a venda de
um carro, ficando desobrigado do pagamento do IUC a partir dessa data" (Relator:
Deputado Hugo Nunes).

Apreciação e votação do Parecer sobre a Proposta de Lei nº 279/X - "Autoriza o
Governo a regular o acesso à actividade das instituições de pagamento e a prestação
de serviços de pagamento, bem como a definir um quadro sancionatório no âmbito da
actividade de prestação de serviços de pagamento, transpondo para a ordem jurídica
interna a Directiva nº 2007/64/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
Novembro de 2007, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno" (Relator
GP PS) - Agendado para a Sessão Plenária do dia 10 de Julho.

Apreciação do pedido de audiência efectuado pelo Sindicato Nacional dos Quadros
Técnicos Bancários (sobre o BPP).

Distribuição do Projecto de Lei nº 855/X (PCP) - "Reforça o apoio ao movimento
associativo através da alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais" (Relator cabe ao
GP PSD).

Continuação da avaliação da UTAO.

Apreciação e votação da acta nº 125/X.

Outros assuntos.


