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Audição, conjunta com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração
Pública, do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, ao abrigo do artigo 104º do
Regimento da Assembleia da República, sobre o Relatório de Orientação da Política
Orçamental.

Discussão e votação na especialidade dos Projectos de Lei nºs 711/X - "Determina
regras de transparência e informação pública, por parte de empresas cotadas em
bolsa, subsidiadas ou participadas pelo Estado, e limita os vencimentos dos
administradores" e 713/X - "Impõe uma taxa sobre os prémios excepcionais pagos a
administradores de empresas".

Apreciação e votação do Relatório sobre a CGE 2007 (Relator Sr. Deputado Victor
Baptista).

Apreciação e votação do Parecer sobre o Projecto de Lei nº 673/X (CDS-PP) -
"Alteração à Lei nº 150/99, de 11 de Setembro, Aprova o Código do Imposto de Selo"
(Relator Sr. Deputado Francisco Louçã).

Distribuição da 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 cabe ao GP PS).

Distribuição da Proposta de Lei nº 287/X - "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"
(Relator cabe ao GP PSD).

Apreciação e votação do Parecer solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus
acerca do Relatório do Governo "A Participação de Portugal na União Europeia em
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2008" - 23º ano (Relator Sr. Deputado Maximiano Martins).

Apreciação e votação das actas nºs 116, 117, 118 e 119.

Outros assuntos.


