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NEWSLETTER DE AGOSTO DE 2013

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 2013:

Criação da Taxa de Segurança Devida pelos Serviços Prestados aos Passageiros de Transporte Aéreo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Regulamento nº 01/2013 de 2 de Agosto, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 41 de 2 de Agosto,
cria a taxa de segurança devida pelos serviços prestados aos passageiros do transporte aéreo destinada à
cobertura dos encargos respeitantes aos meios humanos e materiais afetos à segurança da aviação civil,
para prevenção e repressão de atos ilícitos.
Desenvolvimento do Regime Geral da Proteção Social ao Nível da Rede de Segurança
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Lei nº 38/VIII/2013 de 07 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 39 de 07 de Agosto,
desenvolve o Regime Geral da Proteção Social ao nível da Rede de Segurança, prevista na Lei nº
131/V/2001, de 22 de Janeiro. O objetivo prioritário do Sistema de Proteção Social do Regime não
Contributivo consiste em garantir a concretização do direito à proteção social, promover a melhoria
sustentada das condições e dos níveis de proteção social e o esforço da respetiva equidade e ainda
promover a eficácia do sistema e eficiência da sua gestão.
Aprovação do Acordo de Financiamento no Âmbito do Projeto de Reforma do Setor Transporte
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Decreto nº 1/2013 de 09 de Agosto, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 40 de 09 de Agosto, aprova
o Acordo de Financiamento entre a República de Cabo Verde e a Associação Internacional de
Desenvolvimento (AID), no montante equivalente a doze milhões e setecentos mil Direitos Especiais de
Saque

(DES

12.700.000),

que

corresponde,

em

moeda

nacional,

aproximadamente

à

ECV

1.597.096.074,96 (mil quinhentos e noventa e sete milhões e noventa e seis mil e setenta e quatro e
noventa e seis centavos escudos cabo-verdianos), assinado a 19 de Julho de 2013. O Governo de Cabo
Verde deve fazer o uso do empréstimo em estreita observância dos requisitos e condições previstas no
Acordo de Financiamento e exclusivamente no âmbito do Projeto de reforma do sector de transporte.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprovação do Plano Estratégico para o Setor da Comunicação Social
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Resolução nº 93/2013 de 12 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 41 de 12 Agosto, aprova
o Plano Estratégico para o Setor da Comunicação Social. O Governo pretende com o plano, criar as
condições para a mobilização das parcerias necessárias à implementação dos desígnios nacionais, em
parte espelhadas no Programa de Ação do Governo para o setor que propõe, entre outros, alcançar 8
grandes objetivos no decurso da legislatura.
Regulamento de Funcionamento dos Órgãos Colegiais da OPACC
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Deliberação nº 008/CDIR/2013 de 13 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 42 de 13
Agosto, estabelece as regras aplicáveis ao funcionamento dos órgãos colegiais da Ordem Profissional de
Auditores e Contabilistas Certificados (OPACC).
Criação do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Resolução nº 94/2013 de 14 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 42 de 14 de Agosto, cria
o Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo. O Fundo tem por finalidade o fomento das atividades
ligadas ao setor do turismo, através do funcionamento de ações de promoção, desenvolvimento e
manutenção de serviços ligados directamente ao bem-estar da população residente, dos turistas, bem como
na capacitação e qualificação dos recursos humanos para o setor.
Criação do Prémio Nacional de Jornalismo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Resolução nº 95/2013 de 14 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 42 de 14 de Agosto, cria
o Prémio Nacional de Jornalismo. O prémio tem como objetivo galardoar os melhores trabalhos jornalísticos
publicados nos órgãos de comunicação, nacionais, regionais e locais.
Publicação dos Resultados das Eleições dos Órgãos Regionais de Barlavento da OACV
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Conselho Regional de Barlavento da Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV), publicada na II
Série do Boletim Oficial nº 43 de 16 de Agosto, a Ata dos resultados eleitorais dos Órgãos Regionais de
Barlavento da Ordem dos Advogados de Cabo Verde da secção Barlavento, realizada na cidade de Mindelo
em São Vicente no dia 14 de Junho de 2013.
Alteração do Regime Jurídico dos Transportes Coletivos Urbanos de Passageiros
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Decreto-Lei nº 28/2013 de 19 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 44 de 19 de Agosto,
altera o artigo 54º do Regime Jurídico dos Transporte Coletivos Urbanos de Passageiros, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 30/2004, de 26 de Julho, que passa a ter uma nova redação.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprovação do Regulamento de Segurança das Instalações de Fabrico, Reparação, Comércio e Guarda de Armas
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Portaria nº 41/2013 de 19 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 44 de 19 de Agosto,
aprova o regulamento de segurança das instalações de fabrico, reparação, comércio e guarda de armas. As
instalações destinadas ao exercício de atividade de armeiro estão obrigadas a observar, par além das
normas de segurança previstas no regulamento, as que forem exigidas para o seu licenciamento industrial e
autorização de laboração.
Regras Aplicáveis ao Licenciamento de Carreiras e Campos de Tiro para a Prática de Tiro com Armas de Fogo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Portaria nº 42/2013 de 19 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 44 de 19 de Agosto, define
as regras aplicáveis ao licenciamento de carreiras e campos de tiro para a prática de tiro, com armas de
fogo, tendo em vista a concessão de alvarás para a sua exploração e gestão.
Aprovação da Lista Referencial de Munições Obsoletas
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Portaria nº 43/2013 de 19 de Agosto, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 44 de 19 de Agosto,
aprova a lista referencial de munições obsoletas. A Portaria aplica-se às munições cujo calibre conste da
lista em anexo ou que obtenham essa classificação por peritagem individual da Policia Nacional (PN), bem
como às armas que utilizem essas munições.
Criação da Equipa Técnica Multidisciplinar para Apoiar o Processo de Credenciação dos Documentos de Viagem
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Despacho nº 7/2013 de 27 de Agosto, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 44 de 27 de Agosto, cria
uma equipa técnica multidisciplinar para apoiar o processo de credenciação dos documentos de viagem,
passaporte e títulos de residência, garantindo o suporte técnico e apresentando propostas de
implementação do respectivo sistema.
Aprovação da Credenciação da Entidade de Certificação Raiz de Cabo Verde
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Deliberação nº 5/2013 de 22 de Julho, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 44 de 27 de Agosto,
aprova a Credenciação da Entidade de Certificação Raiz de Cabo Verde, conferindo a esta entidade
poderes para a gestão do seu par de chaves assimétricas e emissão do seu Certificado Auto Assinado.

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de
Setembro de 2013, constantes do quadro seguinte:
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 30

Entrega declaração mensal mod.106 e pagamento IVA-Regime normal

Repartição de Finanças do Concelho

01-Ago a 30-Set Pagamento IUR-PC-Liquidação correctiva

Câmara Municipal do Concelho

01 a 30

Direcção Geral do Turismo

01 a 30

Companhia de Seguros Garantia, SA ou IMPAR,SA

01 a 30

Pagamento do IUP-Imposto único sobre património - contribuição
predial autárquica (2ª prestação)
Envio das Informações trimestrais relacionadas com o exercicio da
actividade turística
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:

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
empresariais e profissionais
Quota de associado
Senhorios e intermediários de imobiliária
Renda das instalações ocupadas
CV Telecom, CV Multimédia
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
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 2013

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda.
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