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NEWSLETTER DE DEZEMBRO 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 

Dezembro de 2020: 

 

 

Publicação apólice uniforme do SOAT e Doenças Profissionais para trabalhadores independentes e por conta de outrem  
 

O Aviso nº11/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº174 de 11 de Dezembro de 2020, publica a apólice uniforme do Seguro 

Obrigatório do Acidentes de Trabalho para trabalhadores independentes e para trabalhadores por conta de outrem. 

 

Aprovação da minuta da convenção de estabelecimento entre Estado de Cabo Verde e “International Holding Cabo Verde ”  
 

A Resolução nº168/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº135 (Sup.) de 14 de Dezembro de 2020, aprova a minuta da convenção de 

estabelecimento entre o Estado de Cabo Verde e “International Holding Cabo Verde”. 

 

Atribuição de estatuto de utilidade turística de instalação a favor de estabelecimento/similar Restaurante “Metalo Fast Food”  
 

O Despacho conjunto nº39/CA/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº175 de 15 de Dezembro de 2020, atribui o estatuto de utilidade 

turística de instalação a favor de estabelecimento/similar Restaurante ”Metalo Fast Food”. 

 

Atualização de preços dos produtos petrolíferos para mês de Dezembro de 2020 
 

A Deliberação nº42/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº175 de 15 de Dezembro de 2020, procede à atualização de preços dos 

produtos petrolíferos para o mês de Dezembro de 2020. 

 

Fixação da taxa da contribuição de regulação/supervisão para ano económico de 2021 nos sectores farmacêutico e alimentar 
 

A Deliberação nº15/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº175 de 15 de Dezembro de 2020, procede à fixação da taxa da contribuição 

de regulação e supervisão para o ano económico de 2021 nos sectores farmacêutico e alimentar. 

 

Aprovação do logotipo da fatura eletrónica  
 

A Portaria nº62/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº136 de 16 de Dezembro de 2020, procede à aprovação do logotipo da fatura 

eletrónica. 

 

Aprovação Plano de Cargos Carreira e Salários-PCCS do pessoal do Instituto Emprego Formação Profissional Praia-IEFP 
 

A Portaria nº63/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº136 de 16 de Dezembro de 2020, procede à aprovação do Plano de Cargos 

Carreira e Salários do pessoal do Instituto de Emprego e Formação Profissional-IEFP. 

 

Aprovação do quadro de pessoal do Instituto de Gestão de Qualidade e da Propriedade Intelectual-IGQPI  
 

A Portaria nº64/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº136 de 16 de Dezembro de 2020, procede à aprovação do quadro do pessoal do 

Instituto de Gestão de Qualidade e da Propriedade Intelectual-IGQPI. 

 

Alteração da Portaria nº45/19,23 Dez, que aprova PCCS Instituto de Gestão de Qualidade e da Propriedade Intelectual-IGQPI  
 

A Portaria nº65/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº136 de 16 de Dezembro de 20, procede à alteração da Portaria nº45/19,23 

Dezembro, que aprova Plano de Cargos Carreira e Salário do pessoal do Instituto Gestão de Qualidade e da Propriedade Intelectual-IGQPI. 

 

Aprovação para publicação oficial do Regulamento C/Reg.13/12/12 da Comunidade Económica dos Estados África Ocidental 
 

O Decreto nº13/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº137 de 18 de Dezembro de 2020, aprova para publicação oficial, Regulamento 

C/Reg.13/12/12 da CEDEAO sobre controlo de qualidade de adubos, adotado a 2 de Dezembro de 2012,em Abdjam. 
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Aprovação acordo de financiamento, celebrado em 1/12/20 entre CV e AID, com objetivo de auxiliar financiamento CV Digital 
 

O Decreto nº14/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº137 de 18 de Dezembro de 2020, aprova o acordo de financiamento, celebrado 

a 1/12/2020 entre CV e a Associação Internacional de Desenvolvimento, com objetivo de auxiliar no financiamento de Cabo Verde Digital. 

 

Alteração Dec-Lei 10/20 de 7/2 que regula a composição/funcionamento Conselho Nacional Emprego e Formação Profissional 
 

O Decreto-lei nº83/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº137 de 18 de Dezembro de 2020, procede à 1ª alteração do Dec. Lei 

10/20,de 7 de Fevereiro., que regula a composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Emprego e Formação Profissional. 

 

Estabelecimento de um regime excecional e temporário relativo aos contratos de seguros 
 

O Decreto-lei nº85/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº137 de 18 de Dezembro de 2020, estabelece um regime excecional e 

temporário relativo aos contratos de seguros. 

 

Alteração do estatuto de pessoal da IGAE aprovado pelo Decreto – lei nº 71/20, de 17 de Setembro 
 

O Decreto-lei nº86/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº137 de 18 de Dezembro de 2020, procede à 1ª alteração ao estatuto do 

pessoal da IGAE aprovado pelo Decreto – lei nº 71/20, de 17 de Setembro. 

 

Regulação procedimento aprovação projetos de edificação empreendimentos nas Zonas Desenvolvimento Turístico Integrado 
 

O Decreto-lei nº87/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº137 de 18 de Dezembro de 2020, regula o procedimento de aprovação de 

projetos de edificação de empreendimentos nas Zonas de Desenvolvimento Turístico Integrado - ZDTI e licenciamento de respetivas obras. 

 

Alteração ao Decreto Regulamentar nº9/20 de 25 Setembro, que aprova lei orgânica da Inspeção Geral Atividades Económicas 
 

O Decreto regulamentar nº16/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº137 de 18 de Dezembro de 2020, procede à alteração do Decreto 

Regulamentar nº9/20 de 25 Setembro, que aprova lei orgânica da Inspeção Geral das Atividades Económicas-IGAE. 

 

Aprovação da subvenção a ser atribuída aos agricultores para aquisição e instalação de sistema de rega gota-a-gota 
 

A Resolução nº170, publicada na I Série do Boletim Oficial nº132 de 19 de Dezembro de 2020, procede à aprovação da subvenção a ser 

atribuída aos agricultores para aquisição e instalação de sistemas de rega gota-a-gota. 

 

Criação da comissão nacional de coordenação para a introdução da vacina contra a COVID-19 
 

A Resolução nº171/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº132 de 19 de Dezembro de 2020, procede à criação da comissão nacional  

de coordenação para a introdução da vacina contra a COVID-19. 

 

Aprova a carta de política para a economia azul em Cabo Verde 
 

A Resolução nº172/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº138 de 21 Dezembro de 2020, procede à aprovação da carta de política 

para a economia azul em Cabo Verde. 

 

Criação da Delegacia de Saúde em Tarrafal de São Nicolau 
 

A Portaria nº72/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº138 de 21 Dezembro 2020, procede à criação da Delegacia de Saúde em 

Tarrafal de São Nicolau. 

 

Criação da Delegacia de Saúde em São Lourenço dos Órgãos, Ilha de Santiago 
 

A Portaria nº73/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº138 de 21 Dezembro 2020, procede à criação da Delegacia de Saúde em São 

Lourenço dos Órgãos, Ilha de Santiago. 

 

Alteração ao Dec. Lei nº58/20 de 29 de Julho, que estabelece regime jurídico do SOAT e Doenças Profissionais  
 

O Decreto-lei nº88/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº140 de 28 Dezembro 2020, procede à 1ª alteração do Decreto-lei nº58/20, de 

29 de Julho, que estabelece regime jurídico de Seguros Obrigatório de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. 

 

Aprovação minuta de convenção de estabelecimento a celebrar entre Estado de CV e a Gamboa Plaza Shopping & Hotel, Lda.  
 

A Resolução nº175/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº140 de 28 Dezembro 2020, procede à aprovação da minuta de convenção 

de estabelecimento a celebrar entre o Estado de Cabo Verde e a Gamboa Plaza Shopping & Hotel, Lda. 
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Autorização Enapor S.A, proceder assinatura adenda contrato convenção celebrado em 2008 entre Estado CV e Africatur,Lda. 
 

A Resolução nº176/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº140 de 28 Dezembro 2020, autoriza a Enapor S.A, a proceder a assinatura 

de adenda do contrato da convenção celebrado no ano de 2008 entre Estado Cabo Verde e a Africatur,Lda. 

 

Atribuição estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Oceano Azul – Ocean Suítes” 
 

O Despacho conjunto nº40/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº178 de 29 Dezembro 2020, procede à atribuição do estatuto de 

utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Oceano Azul – Ocean Suites”. 

 

Atribuição estatuto de utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Residencial Santo Amaro” 
 

O Despacho conjunto nº41/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº178 de 29 Dezembro 2020, procede à atribuição do estatuto de 

utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Residencial Santo Amaro”. 

 

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

O Despacho conjunto nº42/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº178 de 29 Dezembro 2020, procede à atribuição do estatuto de 

utilidade turística de instalação a favor do empreendimento “Aparthotel Batalha”. 

 

Regulamento da tarifa do Seguro Obrigatório do Acidente de Trabalho e de Doenças Profissionais 
 

O Aviso nº42/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº179 de 30 Dezembro 2020, regula a tarifa do Seguro Obrigatório do Acidente de 

Trabalho e de Doenças Profissionais. 

 

Aprovação do Orçamento do Estado para o ano económico de 2021 
 

A Lei nº109/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº142 de 30 Dezembro 2020, procede à Aprovação do Orçamento do Estado para o 

ano económico de 2021. 

 

Aprovação do Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2021 
 

A Resolução nº181/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº142 de 30 Dezembro 2020, procede à Aprovação do Orçamento Privativo da 

Assembleia Nacional para o ano económico de 2021. 

 

 

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Janeiro de 2021, 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 ou Casa do Cidadão ou INPS 01-31 Entrega dos anexos clientes e fornec ref. 4º trimestre e pagº TEU-Tributo Especial Unificado-REMPE 

Repartição de Finanças do Concelho 01-31 Entrega declarações anuais mod 111 e 113 ref. rendimentos pagos a trab/prestadores servº individuais* 

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

Direcção Geral do Turismo 01-31 Envio das Informações trimestrais relacionadas com o exercício da atividade turística 

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 Modelo 113 já não é exigido pela DGCI pois as DPR contêm as informações pertinentes e os Modelos111 só são entregues aos titulares que o solicitarem. 
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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 
 

   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 Electra, Câmara Municipal ou Águas 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. 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 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 AdS   

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 Dezembro de 2020 

 

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


