
1.

2.

3.

4.

5.

6.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 22 de março de 2023
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Aprovação das atas n.º 86 a 88; 
 
Discussão e votação, na especialidade, do Projeto de Lei n.º 443/XV/1.ª (L) –
Introduz medidas promotoras de transparência na informação pré-contratual
relativa à comercialização à distância de serviços financeiros; 
 
Discussão e votação, 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, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 35/XV/1.ª (GOV) 
– Altera o regime de um conjunto de benefícios fiscais; 
 
Discussão e votação do parecer o Projeto de Lei n.º 415/XV/1.ª (PAN) – Aprova
um regime excecional de endividamento municipal aplicável às despesas
destinadas a fazer face aos prejuízos causados pelas situações de cheia
ocorridas em dezembro de 2022; 
Relator: Ivan Gonçalves (PS) 
(13.ª CAPOTPL em conexão) 
 
Discussão e votação do parecer do Projeto de Lei n.º 618/XV/1.ª (PCP) –
Procede à 11.ª alteração à Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que Estabelece o
regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais; 
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Relator: Deputado Rui Afonso (CH) 
(13.ª CAPOTPL - Comissão competente) 
 
Designação de relator do parecer do Projeto de Lei n.º 652/XV/1.ª (IL) – Facilita o
acesso às cadernetas prediais do património imobiliário do Estado; 
Cabe ao GP PSD 
 
 
 
Designação de relator do parecer do Projeto de Lei n.º 651/XV/1.ª (IL) – Isenção
de Imposto do Selo relativo a empréstimos; 
Cabe ao GP PS 
(6.ª CEOPPH em conexão) 
 
Designação de relator do parecer do Projeto de Lei n.º 657/XV/1.ª (IL) – Reduz o
custo da construção de habitações através da diminuição Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) relativo à construção, beneficiação, remodelação, renovação,
restauro, reparação ou conservação de imóveis; 
Cabe ao GP PS 
(6.ª CEOPPH em conexão) 
 

Designação de relator do parecer do Projeto de Lei n.º 658/XV/1.ª (IL) – Facilita
as situações de mudança de habitação, descontando o valor de rendas pagas
ao valor de rendas recebidas para efeitos de cálculo de IRS; 
Cabe ao GP PSD 
(6.ª CEOPPH em conexão) 
 
Designação de relator do parecer do Projeto de Lei n.º 632/XV/1.ª (L) – Altera o
Código do Imposto do Selo, dele isentando os contratos de arrendamento
habitacional com duração inicial igual ou superior a 5 anos enquadrados no
Programa de Apoio ao Arrendamento; 
Cabe ao GP IL 
(6.ª CEOPPH em conexão) 
 
Definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º
655/XV/1.ª (PSD) – Estabelece o regime transitório de subsídio de renda e
aprova medidas de mitigação no impacto do agravamento dos juros do crédito à
habitação; 
 
Definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei n.º
654/XV/1.ª (PSD) – Medidas fiscais para uma intervenção social para resolver a
grave crise no acesso à habitação própria, o aumento dos encargos gerados
com a subida dos juros no crédito à habitação e a promoção de medidas que
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incentivem uma melhor afetação dos prédios devolutos e o fortalecimento da
confiança entre as partes nos contratos de arrendamento; 
 
Discussão e votação do relatório final da Petição Nº 73/XV/1.ª - Por um Estatuto
de Benefícios Fiscais Laico; 
Relatora: Deputada Ana Bernardo (PS) 
 
 
Designação de relator do parecer da Proposta de Lei n.º 67/XV/1.ª (ALRAM) –
Pela eliminação da tributação, em sede de IRS, sobre as compensações e
subsídios auferidos pelos bombeiros portugueses na prestação do serviço
voluntário; 
Cabe ao GP PCP 
 
Designação de relator do parecer do Projeto de Lei n.º 673/XV/1.ª (CH) – Pela
eliminação da tributação, em sede de IRS, sobre as compensações e subsídios
auferidos pelos bombeiros portugueses na prestação do serviço voluntário; 
Cabe à DURP PAN 
 
Outros assuntos.
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