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NEWSLETTER DE JULHO 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 Julho de 2020: 
 

 

Fixação do estatuto remuneratório dos membros do conselho diretivo e fiscal único do Instituto do Desporto e Juventude 
 

A Resolução nº89/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº75 de 01 Julho 2020, fixa o estatuto remuneratório dos 
membros do conselho diretivo e do fiscal único do Instituto do Desporto e da Juventude. 

 

Criação grupo trabalho p/implementar medidas que visam instalação Empresa Intermunicipal Águas de Santo Antão, S.A 
 

A Resolução nº90/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº75 de 01 Julho 2020, procede à criação de um grupo de 
trabalho para implementar medidas que visam instalação de Empresa Intermunicipal de Águas de Santo Antão, S.A. 

 

Fixação das remunerações a atribuir aos cargos de reitor, vice-reitor e pró-reitores da Universidade Técnica do Atlântico 
 

A Resolução nº91/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº75 de 01 Julho 2020, fixa as remunerações a atribuir aos 
cargos de reitor, vice-reitor e pró-reitores da Universidade Técnica do Atlântico. 

 

Alteração do Decreto Legislativo nº01/2008, de 18 de Agosto, que aprova a estrutura orgânica da Polícia Judiciária 
 

O Decreto Legislativo nº04/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº76 de 02 de Julho 2020, procede à 1ª alteração 
do Decreto Legislativo nº01/2008, de 18 de Agosto, que aprova a estrutura orgânica da Polícia Judiciária. 

 

Aprovação do código de eficiência energética em edifícios 
 

A Portaria conjunta nº24/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº77/2020 de 03 Julho de 2020, procede à aprovação 
do código de eficiência energética em edifícios. 

 

Regulamento dos termos da atribuição de pensão aos membros da comunidade emigrada em situação vulnerável 
 

O Decreto-lei nº54/20, publicado na I Série do Boletim Oficial nº79 de 06 Julho 20, regula os termos da atribuição de 
pensão aos membros da comunidade emigrada em situação de vulnerabilidade social e económica. 

 

Criação da alta autoridade para a imigração e aprovação dos respetivos estatutos 
 

O Decreto-lei nº55/20, publicado na I Série do Boletim Oficial nº79 de 06 Julho 20, procede à criação da alta autoridade 
para a imigração e aprova os respetivos estatutos. 

 

Criação estrutura de missão com vista implementação centro de recursos CAF-Estrutura Comum de Avaliação na DNAP 
 

A Resolução nº97/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº81 (Sup.) de 09 Julho de 20, procede à criação da 
estrutura de missão com vista à implementação dum centro de recursos CAF na Direção Nacional de Aquisições Publicas. 

 

Atualização dos preços dos produtos petrolíferos para o mês de Julho de 2020 
 

A Deliberação nº21/CA/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº89 de 10 de Julho de 2020, procede à atualização 
dos preços dos produtos petrolíferos para o mês de julho de 2020. 

 

Fixação do PVP-Preço de Venda ao Público máximo para as máscaras não médica, para uso social ou comunitárias 
 

A Deliberação nº7/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº89 de 10 de Julho de 2020, fixa o PVP máximo para as 
máscaras não médicas, para uso social ou comunitárias. 
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Instituição da ZEEMSV e estabelecimento regime jurídico especial da sua organização, desenvolvimento e funcionamento 
 

A Lei nº94/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº82 de12 Julho 20, institui a Zona Económica Especial Marítima 
em SV, designada de ZEEMSV, e estabelece regime especial da sua organização, desenvolvimento e funcionamento. 

 

Estabelecimento normas relativas reembolso antecipado nas operações de crédito realizadas pelas Instituições de crédito 
 

A Lei nº95/IX/2020, publicada na I Série do B.O nº82 de12 Julho 2020, estabelece as normas e procedimentos relativos ao 
reembolso antecipado nas operações de crédito realizadas pelas instituições de crédito a que se refere alínea c) do Art.º 2º. 

 

Fixação taxa juros anuais aplicáveis obrigações de tesouro emitidas pela portaria nº36/99 de 23 Agosto e detidas p/BCV 
 

A Portaria nº26/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº83 de 14 Julho 2020, fixa as taxas de juro anuais aplicáveis 
às obrigações de tesouro emitidas pela portaria nº36/99, de 23 Agosto e detidas em carteira pelo Banco de Cabo Verde. 

 

Fixação taxa emissão licença para exercício indústria transporte marítimo inter-ilhas de passageiros, carga geral ou misto 
 

A Portaria Conjunto nº27/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº83 de 14 Julho 2020, fixa a taxa pela emissão da 
licença para exercício de transporte marítimo inter-ilhas de passageiros, carga geral ou misto. 

 

Aprovação protocolo de aplicação de acordo parceria no domínio da pesca entre CV e Comunidade Europeia (2019-2024) 
 

O Aviso nº10/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº91 de 16 de Julho de 2020, aprova o protocolo de aplicação 
de acordo de parceria no domínio da pesca entre a República de Cabo Verde e a Comunidade Europeia (2019-2024). 

 

Estabelecimento do regime aplicável aos contratos de crédito aos consumidores do sistema financeiro 
 

A Lei nº96/IX/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº84 de17 Julho 2020, estabelece o regime aplicável aos 
contratos de crédito aos consumidores do sistema financeiro. 

 

Aprovação de emissão de uma nova nota de duzentos escudos (200$00) 
 

O Decreto-lei nº56/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº85 de 21 de Julho de 2020, procede à aprovação de 
emissão de uma nova nota de duzentos escudos (200$00). 

 

Estabelecimento de medida excecional e temporário de proteção dos postos de trabalho, no âmbito pandemia covid-19 
 

A Lei nº97/IX/20, publicada na I Série do B.O. nº86 (Sup) de 23 Julho 20, estabelece medida excecional e temporário de 
proteção postos de trabalho, no âmbito de Covid-19, através de regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho. 

 

Atribuição ao ITS, Imobiliária Turística de Salamansa, S.A, concessão de 2 áreas de terrenos localizados na ZDTIS em SV 
 

A Resolução nº100/20,publicada na I Série do B.Onº87 de 27 Julho 20, Atribui ao ITS, Imobiliária Turística de Salamansa, 
S.A, a concessão 2 áreas de terrenos localizados na Zona Desenvolvimento Turístico Integral Salamansa em S. Vicente. 

 

Autorização à DGT a conceder aval à Cabo Verde Airlines para garantia de empréstimos bancários junto do IIB 
 

A Resolução nº101/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº87 de 27 de Julho de 2020, autoriza a DGT a conceder 
aval à Cabo Verde Airlines para garantia de um empréstimo bancário junto do International Investment Bank-IIB. 

 

Aprovação da minuta de convenção entre o Estado de Cabo Verde e “Decameron New Horizonte Ponta Sino, SA” 
 

A Resolução nº102/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº87 de 27 de Julho de 2020, aprova a minuta de 
convenção entre o Estado de Cabo Verde e a “Decameron New Horizonte Ponta Sino, SA”. 

 

Aprovação do calendário de cessação das emissões televisivas analógicas terrestres em todo o território nacional 
 

A Resolução nº104/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº87 de 27 de Julho de 2020, aprova o calendário de 
cessação das emissões televisivas analógicas terrestre em todo o território nacional. 
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Autorização ao MF para proceder, nos termos da lei, à alienação, em hasta pública, dos imóveis pertencentes ao Estado 
 

A Resolução nº105/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº87 de 27 de Julho de 2020, autoriza o Ministro de 
Finanças para proceder, nos termos da lei, à alienação, em hasta pública, dos imóveis pertencentes ao Estado. 

 

Aprovação reforço normas controlo sanitário aplicável nas viagens de origens domésticas com origem a partir S. Nicolau 
 

A Resolução nº106/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº87 de 27 de Julho de 2020, aprova o reforço das normas 
do controlo sanitário aplicável nas viagens de origens domésticas com origem a partir da Ilha de São Nicolau. 

 

Concessão de estatuto de utilidade pública à Fundação Maio Biodiversidade 
 

O Extrato do Despacho nº719/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº97 de 28 de Julho de 2020, concede o 
estatuto de utilidade pública à Fundação Maio Biodiversidade 

 

Concessão de estatuto de utilidade pública à Associação Vitó 
 

O Extrato do Despacho nº720/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº97 de 28 de Julho de 2020, concede o 
estatuto de utilidade pública à Associação Vitó. 

 

Concessão de estatuto de utilidade pública à Associação Academia do Desporto, Educação e Cultura (ADEC) 
 

O Extrato do Despacho nº721/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº97 de 28 de Julho de 2020, concede o 
estatuto de utilidade pública à Associação Academia do Desporto, Educação e Cultura (ADEC). 

 

Estabelecimento do regime jurídico do Seguro Obrigatório de Acidente de Trabalho e Doença Profissionais 
 

O Decreto-lei nº58/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº88 de 29 de Julho de 2020, estabelece o regime jurídico 
do Seguro Obrigatório de Acidente de Trabalho e Doença Profissionais. 

 

Regulamento distribuição multas/coimas previstas no regime jurídico infrações fiscais não aduaneiras ao pessoal DNRE  
 

A Portaria nº31/2020, publicada na I Série do B.O nº89 de 30 de Julho de 2020, regulamenta a distribuição das multas e 
coimas previstas no regime jurídico das infrações fiscais não aduaneiras (RJITNA) aos funcionários e agentes da DNRE. 

 

Aprovação da minuta de contrato de fornecimento de medicamentos a celebrar entre MSSS e os Laboratórios INPHARMA 
 

A Resolução nº108/2020, publicada na I Série do B.O nº90 de 31 de Julho de 2020, aprova a minuta de contrato de 
fornecimento de medicamentos a celebrar entre Ministério de Saúde e de Segurança Social e os Laboratórios INFHARMA. 
 

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Agosto 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 01-31 2º Pagtº fracionado do IRPC referente ao exercício em curso (com base em 30% rendimento exercício anterior) 

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 



 NEWSLETTER DA SOCIEDADE DE AUDITORES 

 

 

 

Head Office: C. P. 486 – Praia - CABO VERDE - Tel: 2615197 / 9912379 - Fax: 2619694 - E-mail: auditec-lda@cvtelecom.cv 

Registration: CRC da Praia - Matrícula nº 295 – DGCI - Tax Payer Number - NIF nº 200133373 

Website: www.auditec.cv 

 

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 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 Julho de 2020 

 

 

 

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


