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NEWSLETTER DE NOVEMBRO DE 2017 
 
 
 

Estimado Cliente, 
 
 

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

durante o mês de Novembro de 2017: 

 

Aprovação de empréstimo entre Associação Internacional para de Desenvolvimento (AID) e Republica de CV 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

O decreto nº6/2017, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 62 de 06 de Novembro de 2017, aprova o acordo de 

empréstimo entre a AID e a república de Cabo Verde no valor de 2.606.757.963$00. 

 

Aprovação de minuta de convenção de Estabelecimento celebrado entre Cabo Verde e Imobiliária Turística de Salamansa 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A Resolução nº 122/2017, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 64 de 10 de Novembro de 2017,aprova a minuta de 

convenção de estabelecimento celebrado entre CV e IST. O investimento global é cerca de 1.000 (mil) milhões de Euros. 

 

Aprovação de minuta de convenção de Estabelecimento celebrado entre Cabo Verde e a TGR-Praia, Sociedade Unipessoal 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A Resolução nº 123/2017, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 64 de 10 de Novembro de 2017,aprova a minuta de 

convenção de estabelecimento celebrado entre CV e IST. Está abrangido um investimento orçado em 45.000.000 de Euros. 

 

Atribuição do estatuto de Utilidade Turística de Instalação ao Estabelecimento RADISSON BLU SAL RESORT 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

O despacho conjunto nº 55/2017, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 60 de 13 Novembro de 2017,atribui o estatuto 

de utilidade de instalação ao Estabelecimento RADISSON BLU SAL RESORT. O investimento é de 61.000.000 Euros. 

 

Autorização a Direção Geral de tesouro a Conceder um aval ao Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A resolução nº 124/2017, publicada na I serie do B.O nº 65 de 14 de Novembro de 2017, autoriza a DGT a conceder um 

aval ao CERMI para garantia de um empréstimo no valor máximo de 19.686.705$00. 

 

Criação de Crédito para financiamento das atividades agropecuárias, programa de Mitigação de Seca e mau ano agrícola 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A resolução nº 125/2017, publicada na I serie do B.O nº 65 de 14 Novembro de 2017, cria linha de crédito (50.000.000$00) 

para financiamento das atividades agropecuárias, no âmbito de programa para mitigação de seca e mau ano Agrícola. 

 

Fiscalização das edificações e da exploração dos recursos naturais no PARQUE NATURAL DO FOGO (PNF) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A resolução nº 126/2017, publicada na I serie do B.O nº 65 de 14 Novembro de 2017, aprova o reforço do sistema visando 

criar condições para implementação do plano detalhado de Chã das Caldeiras e do Plano de gestão de toda área protegida. 

 

Criação da Sociedade Anónima Unipessoal (NEWCO,SA) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

O Decreto-Lei nº 54/2017, publicado na I serie do B.O nº 69 de 20 Novembro de 2017, aprova a criação da NEWCO, SA 

com objetivo da implementação de processo de Reclamação e Resolução de Créditos transferidos pela Administração da 

TACV. 
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Criação do grupo de trabalho para implementação de Janela Única de Comercio Externo (JUCE) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A resolução nº 130/2017, publicada na I serie do B.O nº 70 de 23 Novembro de 2017, aprova a criação da JUCE, visando a 

redução de barreiras e custos de comércio internacional, visa a harmonização, Padronização e modernização de comércio. 

 

Autorização da bonificação da aquisição de alimentos para o gado do tipo ruminantes, no âmbito de PEMSMAA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A resolução nº 131/2017, publicada na I Serie do B.O nº 70 de 23 Novembro de 2017, autoriza a bonificação da aquisição 

de alimentos para o salvamento de gado, do tipo ruminantes. Vales-cheque num valor total de 80.000.000.$00. 

 

Autorização da realização de despesas do Fundo Ambiente para liquidar cotas em dívida com Organismos Internacional 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A resolução nº 132/2017, publicada na I serie do B.O nº 70 de 23 Novembro de 2017, autoriza a realização de despesas 

(58.005.127$00) do fundo Ambiente para pagamento de cotas em dívidas com os diversos organismos internacionais. 

 

Aprovação do VALE_CHEQUE utilizado para bonificação da aquisição de alimentos para o gado no âmbito de PEMSMAA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A portaria nº44/2017, publicada na I Serie do B.O nº 71 de 24 Novembro de 2017, aprova o modelo e as características do 

vale-cheque utilizado para a bonificação no Programa de Emergência para Mitigação de Seca e do Mau Ano Agrícola. 

 

Criação de Unidade de Promoção para o Desenvolvimento das Microfinanças (UPDM) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A resolução nº 136/2017, publicada na I serie do B.O nº 72 de 30 Novembro de 2017, procede a criação de UPDM, com o 

objetivo de promover o aprofundamento e a sustentabilidade do sector das microfinanças. 

 

Aprovação da minuta de convenção de Estabelecimento entre Estado de Cabo Verde e a Fazenda Orgânica de ilha do Sal 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________--______________________________________________________________________________________________________________________-________________________------- 

A resolução nº 137/2017, publicada na I serie do B.O nº 72 de 30 Novembro de 2017, aprova a celebração de uma 

convenção de estabelecimento entre o estado de Cabo Verde e a Fazenda Orgânica da Ilha de Sal (FOISal, SA). 

 

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Dezembro de 2017, 

constantes do quadro seguinte: 

ENTIDADE DATA DESCRIÇÃO 

Repartição de Finanças do Concelho 
01 a 15 Pagamento do IRPS 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 31 Entrega de declaração mensal Modelo 106 e pagamento do IVA-Regime normal 

Direcção Geral de Turismo 01 a 31 
Envios das informações trimestrais relacionadas com o exercício da actividade 

turística 

Correios de Cabo Verde, SA 01 a 31 Pagamento da taxa de renovação da Caixa Postal para o ano seguinte 

Imprensa Nacional de Cabo Verde, SA 01 a 31 Pagamento da taxa de assinatura do boletim oficial para o ano seguinte 

Companhia de Seguro Garantia, SA ou Impar, SA 01 a 31 Pagamento prémio de seguro SOAT e outros prémios de seguro vencidos no mês 
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3. Alertamos V. Exa. para outras obrigações, de prazo variável, que eventualmente poderá estar sujeito, conforme consta 

do quadro seguinte: 

ENTIDADE DESCRIÇÃO 

Câmara Municipal   

Taxa de renovação alvará licença retalhista  Paga anualmente dependendo da data da licença inicial 

Taxa de letreiros e de publicidade Paga anualmente, devendo informar-se junto da Câmara Municipal 

Taxa de recolha de lixo Paga anualmente, devendo informar-se junto da Câmara Municipal 

Electra, SA   
Taxa de esgoto Paga anualmente, devendo informar-se junto da Electra, SA 

Câmara de Comércio   
Taxa de renovação alvará licença 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/multirisco 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  

Seguro de mercadorias em armazém  Prazo de pagamento consoante o contrato. Pode ser flutuante 

Seguro de transporte de mercadoria Pago no momento da emissão da 1ª apólice 

Seguro escolar Prazo de pagamento consoante o contrato 

Seguro de responsabilidade civil profissional  Prazo de pagamento consoante o contrato 

Associações empresariais e profissionais   
Quota de associado  Pago mensal, trimestral, semestral ou anualmente. 

Senhorios e intermediários de imobiliária   
Renda das instalações ocupadas  Paga adiantado, impreterivelmente até o dia 8 do mês corrente 

CV Telecom, CV Multimédia e Electra   

Telefone, internet, água e eletricidade  Pagos um mês após leitura do consumo-15 a 30 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, 30 de Novembro de 2017 
 
 
 
 
AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


