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NEWSLETTER DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

Estimado Cliente, 
 

 

1. Informamos a V. Exa. as principais alterações na legislação económico-financeiro e contabilístico-fiscal cabo-verdiana 

durante o mês de Dezembro de 2019: 

 

 

Autorização ao MAI para assinar em nome GCV contrato fornecimento bens/serviços no âmbito II fase cidade segura 
 

A Resolução nº144/2019, publicada na I Série do B.O nº119 de 2 de Dezembro 2019, autoriza o MAI, em representação do 
GCV, a assinar contrato de fornecimento de bens/serviços, no âmbito da implementação II Fase do projeto Cidade Segura. 
 

Aprovação do regulamento controlo metrológico legal de contadores de água p/uso doméstico, comercial, indústria ligeira 
 

A Portaria nº42/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº120 de 3 Dezembro 2019, aprova o regulamento de controlo 
metrológico legal de contadores de água para o uso doméstico, comercial e/ou na indústria ligeira. 
 

Aprovação da minuta do contrato de compra e venda de energia elétrica aos clientes micro produtores 
 

A Portaria nº43/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº120 de 3 Dezembro 2019, aprova a minuta do contrato de 
compra e venda de energia elétrica aos clientes micro produtores. 
 

Fixação da remuneração mensal do fiscal único do Instituto Nacional de Gestão de Território (INGT) 
 

O Despacho Conjunto nº60/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº172 de 4 de Dezembro de 2019, fixa a 
remuneração mensal no valor 30.000$00 (trinta mil escudos), do fiscal único do Instituto Nacional de Gestão de Território. 
 

Atribuição à Associação Jovens Empresários de Cabo Verde (AJEC) do alvará de acreditação como entidade formadora 
 

O Despacho nº19/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº172 de 4 de Dezembro de 2019, atribui à Associação de 
Jovens Empresários de Cabo Verde (AJEC) o alvará de acreditação como entidade formadora. 
 

Atribuição à Targetgest - Consultoria e Gestão, Sociedade Unipessoal do alvará de acreditação como entidade formadora 
 

O Despacho nº20/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº172 de 4 de Dezembro de 2019, atribui à Targetgest - 
Consultoria e Gestão, Sociedade Unipessoal, Lda. o alvará de acreditação como entidade formadora. 
 

Atribuição ao Centro de Competências de Cabo Verde-3C, SA do alvará de acreditação como entidade formadora 
 

O Despacho nº21/2019, publicado na II Série do B.O nº172 de 4 de Dezembro de 19, atribui ao Centro de Competências de 
Cabo Verde- 3C, Energias Renováveis e Manutenção Industrial, SA o alvará de acreditação como entidade formadora. 
 

Atribuição à Ensinus - Educação e Formação do alvará de acreditação como entidade formadora 
 

O Despacho nº22/2019, publicado na II Série do B.O nº172 de 4 de Dezembro de 2019, atribui à Ensinus – Educação e 
Formação o alvará de acreditação como entidade formadora. 
 

Atribuição à Setelima – Segurança Privada do alvará de acreditação como entidade formadora 
 

O Despacho nº23/2019, publicado na II Série do B.O nº172 de 4 de Dezembro de 2019, atribui à Setelima – Segurança 
Privada o alvará de acreditação como entidade formadora. 
 

Atribuição à ONDS – Organização Nacional da Diáspora Solidária do alvará de acreditação como entidade formadora 
 

O Despacho nº23/2019, publicado na II Série do B.O nº172 de 4 de Dezembro de 2019, atribui à ONDS – Organização 
Nacional da Diáspora Solidária o alvará de acreditação como entidade formadora. 
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Aprovação do regulamento de partilhas de infraestruturas aptas a alojar redes e serviços de comunicações electrónicas  
 

A Deliberação nº31/CA/2019, publicada na II Série do Boletim Oficial nº165 de 4 de Dezembro de 2019, aprova o 
Regulamento de partilhas de infraestruturas aptas a alojar redes e serviços de comunicações electrónicas. 
 

Definição do regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento das atividades de financiamento colaborativo  
 

O Decreto-lei nº51/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº121 de 5 de Dezembro de 2019, define o regime 
sancionatório aplicável ao desenvolvimento das atividades de financiamento colaborativo. 
 

Estabelecimento das bases da concessão do serviço público aeroportuário 
 

O Decreto-lei nº52/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº121 de 5 de Dezembro de 2019, estabelece as bases da 
concessão de serviço público aeroportuário. 
 

Criação da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) e aprovação dos respetivos estatutos 
 

O Decreto-lei nº53/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº121 de 5 de Dezembro de 2019, procede à criação da 
Universidade Técnica do Atlântico (UTA) e aprova os respetivos estatutos. 
 

Aprovação minuta de adenda ao contrato de concessão licença exploração do jogo de fortuna ou azar à Casino Royal, SA 
 

A Resolução nº153/2019, publicada na I Série, Boletim Oficial nº122 de 6 de Dezembro 2019, aprova a minuta de adenda 
ao contrato de concessão de licença de exploração do jogo de fortuna ou azar a sociedade comercial Casino Royal, SA. 
 

Aprovação do Regulamento Orgânico do Instituto de Gestão de Qualidade e da Propriedade Intelectual-IGQPI 
 

A Portaria nº44/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº122 de 6 de Dezembro de 2019, aprova o Regulamento 
Orgânico do Instituto de Gestão de Qualidade e da Propriedade Intelectual, abreviadamente designado por IGQPI. 
 

Regulação do Regime jurídico fixação e atualização estruturas tarifas aplicáveis nos transportes aéreos de passageiros  
 

O Decreto-lei nº54/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº123 de 10 de Dezembro de 2019, regula o regime jurídico 
de fixação e atualização das tarifas aéreas aplicáveis no transporte aéreo regular doméstico de passageiros. 
 

Publicação do Relatório e Contas da TV Record-Cabo Verde, relativamente ao ano económico de 2017 
 

O Despacho I/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº175 de 11 de Dezembro de 2019, estabelece a publicação do 
relatório e Contas da TV Record-Cabo Verde, relativamente ao ano económico de 2017. 
 

Publicação do Relatório e Contas da TV Record-Cabo Verde, relativamente ao ano económico de 2018 
 

O Despacho II/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº175 de 11 de Dezembro de 2019, estabelece a publicação 
do relatório e Contas da TV Record-Cabo Verde, relativamente ao ano económico de 2018. 
 

Atualização de preços dos produtos petrolíferos para o mês de Dezembro de 2019 
 

A Deliberação nº32/CA/2019, publicada na II Série do Boletim Oficial nº176 de 12 de Dezembro de 2019, atualiza os preços 
dos produtos petrolíferos para o mês de Dezembro de 2019. 
 

Definição do modelo do cartão de identificação dos agentes de fiscalização da -ARME 
 

A Deliberação nº33/CA/2019, publicada na II Série do Boletim Oficial nº176 de 12 de Dezembro de 2019, define o modelo 
do cartão de identificação dos agentes de fiscalização da Agência Reguladora Multissectorial da Economia-ARME. 
 

Aprovação do acordo de empréstimo celebrado entre República Cabo Verde e Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 
 

O Decreto-lei nº10/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº125 de 13 de Dezembro de 2019, aprova o acordo de 
empréstimo de 20.000.000,00 EUR celebrado entre a República de Cabo Verde e o Banco Africano de Desenvolvimento. 
 

Criação do Comissariado Nacional para a Expo Dubai 2020 
 

A Resolução nº157/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº126 de 19 de Dezembro de 2019, procede à criação do 
Comissariado Nacional para a Expo Dubai 2020. 
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Criação da comissão reguladora para receção da décima quarta edição de regata “The Ocean Race” 
 

A Resolução nº158/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº126 de 19 de Dezembro de 2019, procede à criação da 
comissão reguladora para receção da décima edição de regata “The Ocean Race ”. 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor da “C & A Oliveira – Agência de Viagem e Turismo” 
 

O Despacho Conjunto nº67/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº181 de 20 de Dezembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor da “C & A Oliveira - Agência de Viagem e Turismo". 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Beach Front Hotel” 
 

O Despacho Conjunto nº68/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº181 de 20 de Dezembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Beach Front Hotel". 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Mansa Hotel, Development” 
 

O Despacho Conjunto nº69/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº181 de 20 de Dezembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Mansa Hotel Development". 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Aparthotel Titino” 
 

O Despacho Conjunto nº70/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº181 de 20 de Dezembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Aparthotel Titino". 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Zipline Center” 
 

O Despacho Conjunto nº71/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº181 de 20 de Dezembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Zipline Center". 
 

Aprovação para ratificação convenção assistência administrativa mútua matéria fiscal adotada em Estrasburgo em 25/1/98 
 

A Resolução nº144/IX/2019, publicada na I Série do B.O. nº127 de 23 de Dezembro de 2019, aprova para ratificação a 
convenção relativa à assistência administrativa mútua em matéria fiscal adotada em Estrasburgo a 25 de Janeiro de 1998. 
 

Aprovação para ratificação acordo entre C.Verde-S.Tomé e Príncipe sobre promoção proteção recíproca de investimentos 
 

O Decreto nº12/2019, publicado na I Série do B.O. nº127 de 23 de Dezembro de 2019, aprova para ratificação acordo entre 
o Governo de Cabo Verde e Governo de São Tomé e Príncipe sobre a promoção e proteção recíproca de investimentos. 
 

Retificação publicação feita de forma inexata no B.O. nº123, I série, 10 Dezembro 19, referente ao Decreto-lei nº54/2019 
 

A Resolução nº160/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº128 de 26 de Dezembro de 2019, procede à retificação 
da publicação feita de forma inexata no B.O nº123, I Série, de 10 de Dezembro 2019, referente ao Decreto-lei nº54/2019. 
 

Autorização ao MF para, em representação do Estado CV, proceder alienação direta de moradia situada em Terra Branca  
 

A Resolução nº166/2019 publicada na I Série do Boletim Oficial nº129 de 30 Dezembro 2019 autoriza Ministro das Finanças 
para, em representação do Estado de Cabo Verde, proceder à alienação direta de uma moradia situada em Terra Branca. 
 

Fixação da taxa de contribuição, para o ano económico de 2020, nos sectores Farmacêutico e Alimentar 
 

A Deliberação nº07/2019, publicada na II Série do Boletim Oficial nº184 de 30 de Dezembro de 2019, procede à fixação da 
taxa de contribuição regulatória, para o ano económico de 2020, nos sectores farmacêutico e alimentar. 
 

Aprovação do Orçamento do Estado para o ano económico de 2020 
 

A Lei nº69/IX/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº130 de 31 de Dezembro de 2019, procede à aprovação do 
Orçamento do Estado para o ano económico de 2020. 
 

Aprovação do Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2020 
 

A Resolução nº145/IX/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº131 de 31 de Dezembro de 2019, procede à 
aprovação do Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2020. 
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2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Janeiro 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 01-31 Entrega de declaração mensal Modelo 106 e pagamento do IVA-Regime normal 

Repartição de Finanças do Concelho/Casa Cidadão/INPS 01-31 Entrega dos anexos clientes e fornecedores ref. 4º Trimestre e pagamento TEU-Tributo Especial Unificado-REMPE 
 

Repartição de Finanças do Concelho 01-31 Entrega declarações anuais modelo 111 e 113 ref. rendimentos pagos a trabalhadores/prestadores serviços individuais* 

Câmara Municipal do Concelho 01-31 Pagamento da taxa anual de aforamento de terrenos 

Companhia de Seguros Garantia, SA ou IMPAR,SA 01-31 Pagamento do prémio do seguro SOAT e de outros prémios de seguro vencidos no mês  

* O Mod 113 já não é exigido pela DGCI pois as DPRs têm as informações. O Mod 111 é entregue só ao titular que o solicitar 

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 
 

Paga anualmente dependendo da data da licença inicial 

Taxa de letreiros e de publicidade 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 da Electra, Câmara Municipal ou Água de Santiago (AdS) 

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 conforme viagens realizadas 

Seguro de mercadorias em armazém  Pago trimestral., semestral ou anualmente podendo ser flutuante e ajust. conf. o stock médio 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 
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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 Dezembro de 2019 

 

 

 

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


