NEWSLETTER DA SOCIEDADE DE AUDITORES

NEWSLETTER DE AGOSTO DE 2020
Estimado Cliente,

1. Informamos a V. Exa. as principais alterações na legislação económico-financeiro e contabilístico-fiscal cabo-verdiana
durante o mês de Agosto de 2020:

Aprovação das regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT)

A Portaria nº34/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº92 de 04 Agosto 2020, procede à aprovação das regras
técnicas das instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT).
Aprovação novo estatuto Fundo Ambiente, extinção Fundo Águas Saneamento, alteração Dec. Legislativo 14/97 de 1-Ago

O Decreto-lei nº59/20, publicado na I Série do Boletim Oficial nº93 de 05 Agosto 20, procede à aprovação do novo estatuto
de Fundo de Ambiente, extingue Fundo de Águas e Saneamento e, altera o Decreto Legislativo nº14/97 de 1 de Agosto.
Atualização dos preços de produtos petrolíferos para o mês de Agosto de 2020

A Deliberação nº24/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº104 de 07 Agosto de 2020, procede à atualização
de preços de produtos petrolíferos para o mês de Agosto de 2020.
Aprovação do orçamento retificativo do Estado para o ano económico de 2020

A Lei nº100/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº97 de 11 de Agosto de 2020, aprova o orçamento retificativo
do Estado para o ano económico de 2020.
Aprovação do orçamento retificativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2020

A Resolução nº74/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº97 de 11 de Agosto de 2020, aprova o orçamento
retificativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2020.
Retificação publicação feita no B.O nº93, I Série, de 5 Agosto do Dec. Lei nº59/20 que aprova estatutos do Fundo Ambiente

A Retificação nº100/20, publicada na I Série do B. O. nº98 de 13 Agosto 2020, procede à correção da publicação feita de
forma inexata, no B.O. nº93, I Série de 5 Agosto, do Decreto-Lei que aprova os novos estatutos do FA, e extingue o FAS.
Alteração do Decreto-lei nº55/20,de 6 de Julho, que cria alta autoridade para a imigração e aprova os respetivos estatutos

O Decreto-lei nº60/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº100 de 19 Agosto de 2020, procede à 1ª alteração do
Decreto-lei nº55/2020, de 6 de Julho, que cria a alta autoridade para a imigração e aprova os respetivos estatutos.
Criação do programa Cabo Verde Digital – Programa CVD

A Resolução nº115/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº100 de 19 Agosto de 2020, procede à criação do
programa Cabo Verde Digital – Programa CVD.
Alteração da Resolução-lei nº107/2017, de 25 de Setembro, que aprova as diretivas de investimentos turísticos

A Resolução nº116/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº100 de 19 Agosto de 2020, procede à 5ª alteração da
Resolução nº 107/2017, que aprova as diretivas de investimentos turísticos.
Alteração Código Mercado Valores Mobiliários aprovado pelo Dec-Legislativo 1/12 de 27/1 alterado pela Lei90/IX/20 de 26/5

A Lei nº101/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº101 de 21 de Agosto de 2020, precede à 2ª alteração do
Código Mercado Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto Legislativo nº1/12, 27/1, alterado pela Lei 90/20 de 26/5.
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Atribuição de estatuto de utilidade turística de instalação a favor de empreendimento “Meet Inng Plateau”

O Despacho conjunto nº25/2020, publicado na II Série do B.O. nº117 de 26 de Agosto de 2020, atribui o estatuto de
utilidade turística de instalação ao favor do empreendimento “Meeting Inng Plateau”.
Aprovação do regulamento que estabelece a organização e o funcionamento dos serviços da Pró-empresa e o PCCS

A Portaria nº44/20, publicada na I Série do B.O nº103 (Sup.) de 28 Agosto 2020, procede à aprovação regulamento que
estabelece organização e funcionamento dos serviços da Pró-empresa e do Plano de Cargo Carreira e Salarial do Pessoal.
Definição do regime jurídico aplicável aos bombeiros Cabo-verdianos

O Decreto-lei nº61/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº103 de 28 Agosto 2020, define o regime jurídico aplicável
aos bombeiros Cabo-verdianos.
Atribuição da competência de regulação e fiscalização do preço RT-PCR para Covid19 à ERIS durante situação pandemia

O Decreto-lei nº64/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº103 de 28 Agosto 2020, atribui a competência de
regulação e fiscalização do preço dos testes TR-PCR para Covid-19 à ERIS, durante a situação da pandemia.
Aprovação dos programas e elementos de consulta permitidos nas provas de exame para contabilistas certificados

A Deliberação nº01/CTEC/20, publicada na II Série do B.O. nº119 de 31 de Agosto 2020, aprova programas e elementos de
consulta permitidos, conforme Deliberação nº01/CTEC/13, e fixa datas e horas dos exames para contabilistas certificados.
Aprovação dos programas e elementos de consulta permitidos nas provas de exame para auditores certificados

A Deliberação nº02/CTEC/20, publicada na II Série do B.O. nº119 de 31 de Agosto 2020, aprova programas e elementos de
consulta permitidos, conforme Deliberação nº02/CTEC/13, e fixa datas e horas dos exames para auditores certificados.

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Setembro de 2020,
constantes do quadro seguinte:

ENTIDADE

DATA

DESCRIÇÃO

Repartição de Finanças do Concelho

01-15

Pagamento do IRPS retido na fonte referente ao mês anterior

INPS-Instituto Nacional de Previdência Social

01-15

Pagamento das Contribuições para o INPS referente mês anterior

Repartição de Finanças do Concelho

01-30

Entrega de declaração mensal Modelo 106 e pagamento do IVA-Regime normal

Câmara Municipal do Concelho

01-30

Pagamento do IUP-Imposto único sobre património - contribuição predial autárquica (2ª
prestação)

Direção Geral do Turismo

01-30

Envio das Informações trimestrais relacionadas com o exercício da atividade turística

Companhia de Seguros Garantia, SA ou IMPAR,SA

01-30

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 poderá estar sujeito, conforme quadro seguinte:

ENTIDADE

DESCRIÇÃO

Câmara Municipal
Taxa de renovação do alvará de licença comercial retalhista
Taxa de letreiros e de publicidade

Paga anualmente dependendo da data da licença inicial
Paga anualmente, devendo informar-se junto da Câmara Municipal

Electra, Câmara Municipal ou Águas de Santiago
Taxas de esgoto e de recolha de lixo

Paga anualmente, devendo informar-se junto Electra, Câmara Municipal ou ÁdS

Câmara de Comércio
Taxa de Renovação do alvará de licença de importação

Paga anualmente dependendo da data da licença inicial

Seguros nas entidades seguradoras
Seguro de incêndio das instalações

Prazo de pagamento consoante o contrato

Seguro de equipamentos ou multirrisco profissional

Prazo de pagamento consoante o contrato

Seguro de viaturas

Prazo de pagamento consoante o contrato

Seguro de acidentes de trabalho facultativo

Prazo de pagamento consoante o contrato

Seguro de viagem

Pago antes da viagem. Pode ser apólice aberta – fatura mensal conf. viagens realizadas

Seguro de mercadorias em armazém

Pago trimestral., semestral ou anual podendo ser flutuante e ajust. conf. stock méd anual

Seguro de transporte de mercadoria

Pago no momento da emissão da 1ª apólice

Seguro escolar

Pago trimestral, semestral ou anualmente, consoante contrato

Seguro de responsabilidade civil profissional

Pago trimestral, semestral ou anualmente, consoante contrato

Associações profissionais-Câmaras, Associações e Ordens
Quota de associado

Paga mensal, trimestral, semestral ou anualmente.

Senhorios e empresas de intermediação imobiliária
Renda das instalações ocupadas

Paga adiantado, impreterivelmente até o dia 8 do mês corrente

CV Telecom, CV Multimédia, Electra ou Águas de Santiago
Telefone fixo, internet, água e eletricidade da rede pública

Pagos no prazo de um mês após a leitura do cons, i.e. entre 15-30 do 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, 31 de Agosto de 2020

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda.
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