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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 08 de fevereiro de 2023
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
 
 

Audição da IGCP, E.P.E, no âmbito do Plano de Atividades. 
 
Aprovação da ata n.º 78; 
 
Discussão e votação do parecer da Proposta de Lei n.º 35/XV/1.ª (GOV) – Altera
o regime de um conjunto de benefícios fiscais; 
Relator: Deputado João Cotrim de Figueiredo (IL) 
 
Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 414/XV/1.ª (CH) –
Determina a avaliação do custo/benefício e viabilidade financeira de todos os
Observatórios, com vista a decidir sobre a sua manutenção ou extinção; 
Relator: Deputado Jorge Seguro Sanches (PS) 
 
Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 504/XV/1.ª (PAN) – Clarifica
aplicação de isenção de IVA, na importação, às pequenas remessas sem
carácter comercial, alterando o Decreto-Lei n.º 31/89, de 25 de Janeiro; 
Relator: Deputado Relator Miguel Iglésias (PS) 
 
Discussão e votação do parecer da Conta Geral do Estado 2021; 
Relator: Deputado Rui Afonso (CH) 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 327/XV/1.ª (BE) –
Limita a variação da taxa de esforço no crédito à habitação; 
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151998
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152153
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152338
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=126658&ACT_TP=CGE
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151960
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Discussão e votação 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 de prestações
constantes e mistas. Permite a renegociação dos créditos quando a taxa de
esforço supere a recomendada pelo Banco de Portugal; 
 
Discussão e votação do requerimento apresentado pelo GP do PS, solicitando
informações ao Banco de Portugal; 
 

Designação de relator do parecer do Projeto de Lei n.º 520/XV/1.ª (IL) – Altera o
Código do Imposto Sobre os Veículos, eliminando obstáculos à livre circulação
de veículos híbridos provenientes da União Europeia; 
Cabe ao GP PSD 
 
Definição da metodologia de apreciação do Projeto de Resolução n.º 416/XV/1.ª
(PAN) — Recomenda ao Governo que garanta a cobrança e liquidação das
prestações tributárias devidas no âmbito da operação de alienação de seis
barragens na bacia do Rio Douro pela EDP à Engie; 
(11.ª CAENE - em conexão) 
 
Definição da metodologia de apreciação do Projeto de Resolução n.º 428/XV/1.ª
(L) — Recomenda ao Governo que assegure a cobrança e liquidação dos
impostos que sejam devidos pela operação de venda de seis barragens pela
EDP à Engie, e que a receita fiscal daí resultante seja usada em benefício das
populações locais; 
(11.ª CAENE - em conexão) 
 
Deliberação sobre escrutínio de iniciativa europeia COM(2022)702 – Proposta
de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que harmoniza
certos aspetos do direito da insolvência; 
Cabe ao GP PS 
 
Deliberação sobre escrutínio de iniciativas europeias COM(2022)697 – Proposta
de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de
[xxxx] que altera os Regulamentos (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 575/2013 e (UE)
2017/1131 no que respeita a medidas para atenuar as exposições excessivas a
contrapartes centrais de países terceiros e melhorar a eficiência dos mercados
de compensação da União e COM(2022)698 - Proposta de DIRETIVA DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de [xxxx]  que altera as Diretivas
2009/65/UE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 no que respeita ao tratamento do
risco de concentração relativamente às contrapartes centrais e do risco de
contraparte nas transações de derivados compensadas centralmente; 
Cabe ao GP PSD 
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Declaração de retificação da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro (Orçamento
do Estado para 2023); 
 
Discussão e votação do requerimento apresentado pelo GP do PSD, solicitando
audições sobre a atuação do sector bancário na comercialização ou pedidos de
renegociação de crédito habitação e o desajustamento dos juros nos depósitos
a prazo em face das condições de mercado; 
 
Definição da metodologia de apreciação na especialidade da Proposta de Lei n.º
56/XV/1.ª (GOV) – Estabelece o regime aplicável às start-ups e scaleups, altera
o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de start-ups e
empresas do setor da inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em
investigação e desenvolvimento empresarial; 
 
Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 452/XV/1.ª (PCP) –
Regime extraordinário de proteção da habitação própria face ao aumento dos
encargos com o crédito à habitação; 
Relatora: Deputada Mariana Mortágua (BE) 
(6.ª CEOPPH – Em conexão) 
 
Outros assuntos.
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