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NEWSLETTER DE SETEMBRO DE 2012

Estimado Cliente,

1. Informamos a V. Exa. as principais alterações na legislação económico-financeiro e contabilístico -fiscal
cabo-verdiana durante o mês de Setembro de 2012:

Criação do Gabinete de Recuperação de Activos e o Gabinete de Administração de Bens
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________

A Lei nº 18/VIII/2012 de 13 de Setembro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 52 de 13 de Setembro,
cria o Gabinete de Recuperação de Activos (GRA) e do Gabinete de Administração de Bens (GAB), e ainda
estabelece as regras de administração dos bens recuperados, apreendidos ou perdidos a favor do Estado,
visando a sua boa gestão e, se possível, o seu incremento patrimonial.

Definição do Regime Jurídico das Sondagens e Inquéritos de Opinião
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Lei nº 19/VIII/2012 de 13 de Setembro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 52 de 13 de Setembro,
define o regime jurídico das sondagens e inquérito de opinião produzidos com a finalidade de divulgação
pública.

Autorização ao Ministério das Finanças e do Planeamento a Proceder Transferência Internacional de Verba
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ _________________

A Resolução nº 49/2012 de 13 de Setembro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 52 de 13 de
Setembro, autoriza o Ministério das Finanças e do Planeamento a proceder a transferência de verba
internacional do Gabinete da Ministra das Finanças e do Planeamento para o Gabinete do Primeiro Ministro,
com vista a reforçar o orçamento deste, no âmbito da rúbrica deslocações e estadias, no montante de ECV
5.000.000,00 (cinco milhões de escudos).

Autorização ao Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima a Realizar Despesas com Adenda nº1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

O Despacho nº 22/2012 de 13 de Setembro, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 52, ao abrigo e nos
termos da alínea d) do nº 1 do artigo 42º do Regulamento da Lei das Aquisições Públicas, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 1/2009, de 5 de Janeiro, autoriza o Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima a
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________

realizar despesas com a Adenda nº 1 ao contrato para a execução da empreitada “Construção da Cadeia da
Comarca do Sal”, concelho do Sal, no montante de 42.276.767$00 (Quarenta e Dois milhões, duzentos e
setenta e seis mil, e setecentos e setenta e sete escudos).

Estabelecimento da Estrutura, Organização e as Normas de Funcionamento do Instituto das Comunidades
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

O Decreto-Lei nº 27/2012 de 19 de Setembro, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 53 de 20 Setembro,
estabelece a estrutura, a organização e as normas de funcionamento do Ministério das Comunidades
(MDC), Este departamento governamental tem por missão, definir, propor, coordenar e executar políticas do
Governo, nas vertentes das relações com comunidades cabo-verdianas estabelecidas no exterior.

Autorização para Execução de Empreitada de Construção de Barragem
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________

A Resolução nº 50/2012 de 25 de Setembro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 54, de 25 de
Setembro, autoriza o Ministério de Desenvolvimento Rural a realizar despesas com a contratação pública
para a execução da empreitada de construção da barragem de saquinho e da rede de adução de água, no
Concelho de Santa Catarina, Ilha de Santiago, no montante de 600.031.632$00 (seiscentos milhões, trinta e
um mil, seiscentos e trinta e dois escudos).

Autorização para Execução de Empreitada de Construção de Unidades de Habitações de Interesse Social
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Resolução nº 56/2012 de 25 de Setembro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 54, de 25 de
Setembro, autoriza o Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território a realizar as despesas
com a contratação pública para a execução da empreitada de construção de 30 (trinta) unidades de
Habitações de Interesse Social em Madeiral, Ilha de São Vicente, no montante de 98.178.046$30 (noventa
e seis milhões, cento e setenta e oito mil e quarenta e seis escudos e trinta centavos).

Au to riz a çã o pa r a Ex ec uç ão d e Emp r eit a da d e Co nst ru ç ão d e O b ra s H id r ául ic a s e
Ins ta la ç ão de Si st em a d e Ad uç ão e D i str i bui çã o d e Ág u a
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ _________________

A Resolução nº 68/2012 de 25 de Setembro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 54, de 25 de
Setembro, autoriza o Ministério do Desenvolvimento Rural a realizar as despesas com a contratação pública
para a execução de empreitada de construção de obras hidráulicas e instalação de sistemas de
adução e distribuição de água, nas zonas de Fajã de Janela, Fontainhas e Boca de ambas as Ribeiras,
nas Bacias Hidrográficas de Janela, Fontainhas e Ribeira Grande, na Ilha de Santo Antão, no montante de
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________

104.040.746$00 (cento e quatro milhões, quarenta mil, setecentos e quarenta e seis escudos caboverdianos).

Regras e Princípios de Conduta dos Intervenientes do Sistema Regulado de Aquisições Públicas
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Deliberação nº 80/2012 de 12 de Setembro, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 56, estabelece um
conjunto de princípios e valores em matéria de ética profissional a observar por todos os intervenientes do
sistema regulado das aquisições públicas, adiante designada ” IS”, sem prejuízo de outras normas de
conduta aplicáveis aos mesmos em virtude da especificidade das respectivas funções, no exercício da sua
actividade.

Definição das Normas para a Concessão e Exploração de Sanitários Públicos Municipais
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________

A Deliberação nº 31/2012 de 23 de Agosto, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 56, define normas
para a concessão e exploração de sanitários públicos municipais e respectivos quiosques acoplados, com
vista a fazer face a situação e considerando a necessidade de instalação de sanitários públicos, a ser
explorado por privados em regime de concessão, garantindo assim boas condições de funcionalidade,
segurança e higiene das instalações e um serviço útil à comunidade.

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de
Outubro de 2012, constantes do quadro seguinte:

ENTIDADE
Repartição de Finanças do Concelho

DATA
01 a 15

DESCRIÇÃO
Pagamento do IUR-PS retido na fonte referente ao mês anterior

INPS-Instituto Nacional de Previdência Social

01 a 15

Pagamento das Contribuições para o INPS referente mês anterior

Repartição de Finanças do Concelho

01 a 31

Repartição de Finanças do Concelho

01 a 31

Companhia de Seguros Garantia, SA ou IMPAR,SA

01 a 30

Entrega da declaração mensal modelo 106 e pagamento do IVA-Regime
normal
Entrega da declaração trimestral modelo 107 e pagamento do IVARegime simplificado
Pagamento do prémio do seguro SOAT e de outros prémios de seguro
vencidos no mês

3. Alertamos V. Exa. para outras obrigações, de prazo variável, que eventualmente poderá estar sujeito,
conforme consta do quadro seguinte:
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ENTIDADE

Câmara Municipal
Taxa de renovação alvará licença retalhista
Taxa de letreiros e de publicidade
Taxa de recolha de lixo
Electra, SA
Taxa de esgoto
Câmara de Comércio
Taxa de renovação alvará licença importação
Seguros nas entidades seguradoras
Seguro de incêndio das instalações
Seguro de equipamentos/multirisco profissional
Seguro de viaturas
Seguro de acidentes de trabalho facultativo
Seguro de viagem
Seguro de mercadorias em armazém
Seguro de transporte de mercadoria
Seguro escolar
Seguro de responsabilidade civil profissional
Associações empresariais e profissionais
Quota de associado
Senhorios e intermediários de imobiliária
Renda das instalações ocupadas
CV Telecom, CV Multimédia e Electra
Telefone, internet, água e electricidade

DESCRIÇÃO

Paga anualmente dependendo da data da licença inicial
Paga anualmente, devendo informar-se junto da Câmara Municipal
Paga anualmente, devendo informar-se junto da Câmara Municipal
Paga anualmente, devendo informar-se junto da Electra, SA
Paga anualmente dependendo da data da licença inicial
Prazo de pagamento consoante o contrato
Prazo de pagamento consoante o contrato
Prazo de pagamento consoante o contrato
Prazo de pagamento consoante o contrato
Pago antes da viagem. Pode ser apólice aberta - factura mensal
Prazo de pagamento consoante o contrato. Pode ser flutuante
Pago no momento da emissão da 1ª apólice
Prazo de pagamento consoante o contrato
Prazo de pagamento consoante o contrato
Pago mensal, trimestral, semestral ou anualmente.
Paga adiantado, impreterivelmente até o dia 8 do mês corrente
Pagos um mês após leitura do consumo-15 a 30 mês seguinte

4. Eventualmente, as informações transmitidas podem não ser exaustivas, pelo que aconselhamos V. Exa.
a recorrer aos Boletins Oficiais e às entidades competentes, para uma informação mais completa.
Apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Praia, 30 de Setembro de 2012

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda.
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