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Relatório da Audiência n.º 153-COFAP-XII 

 

 

Dia: 19 de fevereiro de 2015                                                                      

 

ENTIDADE: ANO - Associação Nacional dos Ópticos  

 

ASSUNTO: Pedido de retificação da Lei n.º 82-E/2014, de 31 de dezembro - Procede 

a uma reforma da tributação das pessoas singulares, orientada para a 

família, para a simplificação e para a mobilidade social, altera o Código 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do 

Imposto do Selo, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, a lei geral tributária, o 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, o Regime Geral das 

Infrações Tributárias e o Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de janeiro, e revoga 

o Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro      

 

Recebido pelos Senhores Deputados: 

 Fernando Virgílio Macedo (PSD), Vice-Presidente da Comissão; 

 Cristóvão Crespo (PSD); 

 Ivo Oliveira (PS); 

 Vera Rodrigues (CDS-PP); 

 Pedro Filipe Soares (PCP). 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

O Vice-Presidente da Comissão, Senhor Deputado Fernando Virgílio Macedo (PSD), 

acolheu os representantes da ANO - Associação Nacional dos Ópticos, tendo dado 

conta do modo de condução dos trabalhos e do conhecimento que, posteriormente, 

seria dado a todos os membros da Comissão quanto ao teor da audiência. 
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Interveio um dos representantes da ANO, dando nota do objeto do pedido de 

audiência e da sua fundamentação, tal como constante da documentação distribuída 

aos Senhores Deputados. 

Em sede de debate, intervieram, sucessivamente, os Senhores Deputados Pedro 

Filipe Soares (BE), Cristóvão Crespo (PSD), Vera Rodrigues (CDS-PP) e Ivo Oliveira 

(PS), que tomaram boa nota das informações prestadas, considerando possível o 

acolhimento da questão suscitada, devendo ser analisado o melhor modo de o 

concretizar, nos termos da lei. 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão agradeceu os esclarecimentos transmitidos 

pela ANO, após o que encerrou a audiência, agradecendo todas as informações 

prestadas. Informou, adicionalmente, que seria elaborado um relatório da audiência, a 

distribuir para conhecimento de todos os membros da Comissão (incluindo os que não 

tinham podido estar presentes, devido aos trabalhos parlamentares), a ser apreciado 

em reunião da mesma. 

 

Diversa informação sobre a audiência, nomeadamente a documentação entregue pela 

Associação e a sua gravação, pode ser consultada na página internet da Comissão. 

 

Palácio de São Bento, 19 de fevereiro de 2015 

O Vice-Presidente da Comissão  

Fernando Virgílio Macedo 
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