
DAC, em 09 de Julho de 2009

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

10:00 Horas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Discussão e votação na especialidade da 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".

Aprovação de Redacções Finais.

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 Relatório de Actividades da COF, referente à 4ª Sessão
Legislativa da X Legislatura.

Distribuição de diplomas:

- Projecto de Lei nº 868/X (BE) - "Revê o regime fiscal aplicável aos grandes
empreendimentos turísticos ou com componente imobiliária" (Relator cabe ao GP
PS);
- Projecto de Lei nº 870/X (CDS-PP) - "Altera o artigo 196º do Código de
Procedimento e Processo Tributário (CPPT), aumentando o número de prestações
admissível" (Relator cabe ao GP PS);
- Projecto de Lei nº 871/X (CDS-PP) - "Altera o artigo 29º do regime Geral das
Infracções Tributárias (RGIT), aumentando as deduções aos montantes das coimas"

REUNIÃO DO DIA 15 DE JULHO DE 2009

ORDEM DO DIA

-

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

10:00 Horas



DAC, em 09 de Julho de 2009

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

11:00 Horas Audição do Senhor Governador do Banco de Portugal, Dr. Victor Constâncio, para
apresentação do Relatório Anual do Banco de Portugal.

6. 

7. 

(Relator cabe ao GP PSD).

Apreciação e votação das actas nºs 126, 127 e 128.

Outros assuntos.

-


