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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 12 de outubro de 2022
 

 
 

09:30 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

09H30
 

Audição da Profª. Doutora Clara Patrícia Costa Raposo, no âmbito da indigitação para o
cargo de Vice-Governadora do Conselho de Administração do Banco de Portugal. 
 
 

10H45
 

Audição da Dra. Helena Maria de Almeida Martins Adegas, no âmbito da indigitação para o
cargo de Administradora do Conselho de Administração do Banco de Portugal.
 
 
 

12H00 (após conclusão da audição supra)
 

Aprovação das atas n.º 39 a 42; 
 
Discussão e votação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 21/XV/1.ª (GOV)
— Procede à transposição da Diretiva (UE) 2019/878, relativa ao acesso à
atividade bancária e supervisão prudencial, e da Diretiva (UE) 2019/879, relativa
à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento; 
 
Definição da metodologia de apreciação do Projeto de Resolução n.º 237/XV/1.ª
(CH) – Recomenda ao Governo a implementação do Plano de Emergência e
Salvação Nacional, como resposta à crise inflacionista; 
 
Definição da metodologia de apreciação do Projeto de Resolução n.º 244/XV/1.ª
(PAN) – Recomenda ao Governo que “assegure o direito ao esquecimento”,
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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) 
 
Definição da metodologia de apreciação na especialidade da Proposta de Lei n.º
31/XV/1.ª (GOV) – Procede à alteração do Código dos Impostos Especiais de
Consumo, transpondo as Diretivas (UE) 2019/2235, 2020/262 e 2020/1151, e
introduz diversas alterações destinadas a reforçar os mecanismos de controlo
aplicáveis no âmbito destes tributos; 
 
Designação de relator do parecer para o Projeto de Lei n.º 344/XV/1.ª (IL) –
Alarga a isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis (IMT) a todas as aquisições de habitação própria e permanente
(Alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro); 
Cabe ao GP PS 
 
Designação de relator do parecer para do Projeto de Lei n.º 343/XV/1.ª (CH) –
Possibilita a tributação autónoma à taxa reduzida de 10% aplicável aos
rendimentos relativos a contratos de alojamento celebrados com estudantes do
ensino superior; 
Cabe ao GP PS 
 
Designação de relator do parecer para do Projeto de Lei n.º 338/XV/1.ª (PAN) –
Reduz para 6% o IVA das prestações de serviços que visem assegurar a
eficiência hídrica das habitações, procedendo à alteração do Código do IVA; 
Cabe ao GP PSD 
 
Discussão e votação do requerimento apresentado pelo GP PS para audições
relativas a crédito habitação; 
 

Designação de relator do parecer para a Proposta de Lei n.º 35/XV/1.ª (GOV) –
Altera o regime de um conjunto de benefícios fiscais; 
Cabe ao GP IL 
 
Definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º
327/XV/1.ª (BE) – Limita a variação da taxa de esforço no crédito à habitação; 
 
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
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de prestações constantes e mistas. Permite a renegociação dos créditos quando
a taxa de esforço supere a recomendada pelo Banco de Portugal; 
 
Deliberação sobre escrutínio de iniciativa europeia COM(2022)473 – “Proposta
de REGULAMENTO DO CONSELHO relativo a uma intervenção de emergência
para fazer face aos elevados preços da energia; 
Cabe ao GP PSD 
 
Designação de relator do parecer para a Proposta de Lei n.º 37/XV/1.ª (GOV) 
— Aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026; 
Cabe ao GP PCP 
 
Designação de relator do parecer para a Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª (GOV) 
— Aprova o Orçamento do Estado para 2023; 
Cabe ao GP BE 
 
Outros assuntos.
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