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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 15 de fevereiro de 2023
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
 
 

Audição da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões,
no âmbito do Plano de Atividades; 
 
Aprovação da ata n.º 79; 
 
Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 492/XV/1.ª (BE) – Sujeição
a IMI dos edifícios e construções de barragens e centrais produtoras de energia; 
Relator: Deputado Carlos Brás (PS) 
 
Discussão e votação do relatório das iniciativa europeia 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; 
Relator: Deputado Jorge Paulo Oliveira (PSD) 
 
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=152316
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-697
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-698
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151960


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

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; 
 
Definição da metodologia de apreciação do Projeto de Resolução 441/XV/1.ª
(CH) – Recomenda ao Governo que proceda à suspensão do aumento fiscal
previsto para o IUC (Imposto Único de Circulação) e ISV (Imposto Sobre
Veículos); 
 
Deliberação sobre metodologias e diligências, no âmbito de nova apreciação na
generalidade do Projeto de Lei n.º 365/XV/1.ª (PAN) – Prolonga de 3 para 5 anos
o período da isenção temporária de IMI para a aquisição de imóveis para
habitação própria permanente, alterando o Estatuto dos Benefícios Fiscais; 
 
Deliberação sobre metodologias e diligências, no âmbito de nova apreciação na
generalidade do Projeto de Lei n.º 417/XV/1.ª (PAN) – Cria incentivos fiscais à
doação de alimentos e combate ao desperdício alimentar, procedendo à
alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais e do Código do IRC; 
 

Deliberação sobre metodologias e diligências, no âmbito de nova apreciação na
generalidade do Projeto de Lei n.º 424/XV/1.ª (PAN) – Cria incentivos ao
investimento empresarial na sustentabilidade ambiental, procedendo à alteração
do Código Fiscal do Investimento e do Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro; 
 
Definição de metodologia de nova apreciação na generalidade do Projeto de Lei
n.º 44/XV/1.ª (PAN) – Procede à adaptação da Lei de Enquadramento
Orçamental ao disposto na Lei de Bases do Clima; 
 
Votação dos requerimentos apresentados e tramitação no âmbito da
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 requerimento apresentado pelo GP do PS, para
audição da Autoridade Tributária e Aduaneira, com vista à obtenção de
informação sobre a utilização indevida de empresas unipessoais para
processamento de rendimentos do trabalho; 
 
Outros assuntos.
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151980
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152429
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152429
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152058
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152168
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152177
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121397
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121397
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152216

