NEWSLETTER DA SOCIEDADE DE AUDITORES

NEWSLETTER DE ABRIL DE 2015

Estimado Cliente,

1. Informamos a V. Exa. as principais alterações na legislação económico-financeiro e contabilístico-fiscal
cabo-verdiana durante o mês de Abril de 2015:

Regulamento da Organização, Composição, Competência e Funcionamento Serviço Inspeção Judicial
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

A Lei nº 84/VIII/2015 de 6 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 22 de 06 de Abril, regula a
organização, composição, competência e funcionamento do serviço de Inspeção Judicial. A inspeção
judicial é um serviço do Conselho Superior da Magistratura Judicial, através da qual este exerce a
fiscalização das atividades dos tribunais, bem como dos serviços prestados pelos juizes.
Regulamento da Organização, Composição, Competência e Funcionamento Serviço Inspeção Ministério Público
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

A Lei nº 85/VIII/2015 de 6 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 22 de 06 de Abril, regula a
organização, composição e funcionamento do serviço de inspeção do Ministério Público.
Regime Geral dos Actos Normativos Emanados das Autoridades Aeronáutica e a Sistemática para a sua Elaboração
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Regulamento nº 1/AAC/2015 de 8 de Abril, publicado pela AAC – Agência de Aviação Civil, na II Série do
Boletim Oficial nº 18 de 8 de Abril, estabelece o regime geral dos actos normativos emanados da autoridade
aeronáutica, bem como a organização sistemática que devem regular a elaboração dos mesmos. Define
ainda as publicações aeronáuticas emitidas pela autoridade aeronáutica, e a sistemática para a sua
elaboração.
Definição das Normas de Segurança de Aviação Civil
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

O Regulamento de Aviação Civil nº CV-CAR 12, de 8 de Abril, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 18
de 8 de Abril, define as normas de segurança da aviação que visam garantir o melhor nível possivel de
segurança dos passageiros, da tripulação, do pessoal em terra, do público em geral, das aeronaves, das
instalações aeroportuárias, da carga, do correio e dos meios de navegação aérea, contra actos de
interferência ilícita.
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Regime Jurídico Associado aos Conceitos de Investidor Qualificado e de Investidor não Qualificado
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Regulamento nº 01/2015 da AGMVM de 9 de Abril, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 19 de 9 de
Abril, desenvolve o regime jurídico associado aos conceitos de investidor qualificado e de investidor não
qualificado, tal como previstos e regulados no Código do Mercado de Valores Mobiliários, publicado através
do Decreto-Legislativo nº 1/2012, de 27 de Janeiro, e republicado a 3 de Abril, especificamente quanto a
quatro matérias.
Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Regulamento nº 02/2015 da AGMVM de 9 de Abril, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 19 de 9 de
Abril, desenvolve o regime previsto no regime jurídico dos organismos de investimento colectivo, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 15/2005, de 14 de Fevereiro e altera o Decreto-Lei nº 3/2014, de 16 de Janeiro, quanto
algumas matérias.
Aprovação da Nova Constituição da Comissão Africana de Aviação Civil - CAFAC
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

A Resolução nº 125/VIII/2015 de 23 de Abril, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 23 de 10 de Abril,
aprova para efeitos de adesão, a Nova Constituição da Comissão Africana de Aviação Civil, assinada em
dezasseis de Dezembro de 2009, em Dakar.
Regulamento da Instalação e Utilização Sistemas de Videovigilância em Espaços Públicos e de Acesso Condicionado
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

A Lei nº 86/VIII/2015 de 14 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 24 de 14 de Abril, regula a
instalação e utilização de sistemas de videovigilância em espaços públicos e em locais de acesso vedado
ou condicionado ao público, com a finalidade de assegurar a proteção das pessoas e bens, a segurança e
ordem pública, prevenir a prática de crimes e a auxiliar a investigação criminal.
Criação da Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde - OFCV
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

A Lei nº 87/VIII/2015 de 14 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 24 de 14 de Abril, cria a Ordem
dos Farmacêuticos de Cabo Verde, abreviadamente OFCV ou Ordem e aprova os respetivos Estatutos.
Aprovação do Código da Contratação Pública
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Lei nº 88/VIII/2015 de 14 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 24 de 14 de Abril, aprova o
Código da Contratação Pública, aplicável aos procedimentos de formação de contratos iniciados após a
data da sua entrada em vigor.
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Aprovação do Plano Estratégico Intersetorial da Cultura
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

A Resolução nº 31/2015 de 15 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 25 de 15 de Abril, aprova o
plano estratégico intersetorial da cultura.
Aprovação das Medidas Conduncentes à Afirmação e Valorização da Língua Cabo-verdiana
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Resolução nº 32/2015 de 15 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 25 de 15 de Abril, aprova
as medidas conduncentes à afirmação e valorização da lingua Cabo-verdiana.
Aprovação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Humanos da Agência Nacional de Água e Saneamento
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

A Portaria nº 18/2015 de 15 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 25 de 15 de Abril, aprova os
instrumentos de gestão de recursos humanos da Agência Nacional de Água e Saneamento, e publica em
anexo o plano de cargos, carreiras e salários, bem como o estatuto do pessoal da Agância Nacional de
Àgua e Saneamento.
Princípios e Regras de Realização Operações Abastecimento Combustíveis a Navios Atracados ou Fundeados
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________

O Regulamento de Bunkering de Cabo Verde, publicado pela Agência Marítima e Portuária, na II Série do
Boletim Oficial nº 20 de 16 de Abril, define os princípios e regras para a realização de operações de
abastecimento de combustiveis a navios atracados ou fundeados nos portos de Cabo Verde bem como na
Zona Económica Exclusiva, através de navios tanque, camiões tanque e pipeline, incluindo os
procedimentos a adoptar antes, durante e depois das referidas operações.
Definição dos Procedimentos de Verificação Prévia da Qualidade do Cimento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Decreto-Lei nº 26/2015 de 21 de Abril, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 27 de 21 de Abril, define
os procedimentos de verificação prévia da qualidade do cimento, por ocasião da sua colocação no mercado
nacional.
Acordo de Parceria no Domínio de Pesca entre Cabo Verde e a União Europeia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

O Decreto nº 1/2015 de 21 de Abril, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 27 de 21 de Abril, aprova o
protocolo entre Cabo Verde e a União Europeia assinado em Bruxelas em 23 de Dezembro de 2014 e que
fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira prevista no Acordo de parceria no dominio da
pesca entre as Partes.
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Aprovação Minuta Contrato Concessão Serviço Público Aeroportuário e de Apoio à Aviação Civil nos Aeroportos do país
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________

A Resolução nº 33/2015 de 23 de Abril, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 28 de 23 de Abril, aprova a
minuta do contrato de concessão do serviço público aeroportuário e de apoio à aviação civil nos aeroportos e
aeródromos do país, a ser celebrado entre Estado de Cabo Verde e ASA–Aeroportos e Segurança Aérea, SA.
Aprovação dos Valores e das Taxas e Sobretaxas e Demais Encargos a Cobrar pela Direcção de Estrangeiros e Fronteiras
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Portaria nº 19/2015 de 23 de Abril, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 28 de 23 de Abril, aprova os
valores das taxas e sobretaxas e demais encargos a cobrar pela Direcção de Estrangeiros e Fronteiras
pelos procedimentos administrativos previstos na Lei nº 66/VIII/2014, de 17 de Julho.
Aprovação do Plano Estratégico Integrado para as Economias Criativas
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

A Resolução nº 34/2015 de 29 de Abril, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 29 de 29 de Abril, aprova o
plano estratégico integrado para as economias criativas, abreviadamente designado PLEI Economias Criativas.
2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Maio
de 2015, 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
Repartição de Finanças do Concelho
Repartição de Finanças do Concelho
Repartição de Finanças do Concelho

Entrega via eletrónica da declaração mensal modelo 106 e pagamento
do IVA-Regime normal
Entrega dos anexos de clientes e fornecedores e pagamento trimestral
01 a 30
do TEU-Tributo Especial Unificado (4% sobre o valor bruto de vendas
do periodo a que respeita)
Entrega da declaração fiscal de rendimentos Modelo 1B e dossier fiscal
01-Abr a 31-Mai
referente exercício anterior
01 a 31

01-Abr a 31-Mai Pagamento do IUR-PC-Auto liquidação

Câmara Municipal do Concelho

01 a 30

Pagamento do imposto de circulação de veículos automoveis

Câmara Municipal do Concelho

01 a 30

Pagamento do IUP-Imposto único sobre património - contribuição
predial autárquica (1ª prestação)

Instituto Nacional de Estatística

01-Abr a 31-Mai Entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício anterior

Direcção Geral da Industria e Energia

01 a 31

Companhia de Seguros Garantia, SA ou IMPAR,SA

01 a 31

Actualização do cadastro industrial (fichas FEI e FEPI) e entrega do
balanço e da demonstração dos Resultados
Pagamento do prémio do seguro SOAT e de outros prémios de seguro
vencidos no mês
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3. Alertamos V. Exa. para outras obrigações, de prazo variável, que eventualmente poderá estar sujeito,
conforme consta do quadro seguinte:

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 Abril de 2015

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda.
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