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NEWSLETTER DE NOVEMBRO 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 Novembro de 2019: 
 

 
Atualização de preços dos produtos petrolíferos para mês de Novembro de 2019 
 

A Deliberação nº28/CA/2019, publicada na II Série do Boletim Oficial nº158 de 7 de Novembro de 2019, atualiza os preços 
dos produtos petrolíferos para o mês de Novembro de 2019. 
 

Revisão dos tarifários de água e de saneamentos de águas das empresas Àguabrava, Electra, AdS, APP e APP Ambiente  
 

A Deliberação nº29/CA/2019 publicada na II Série B.O nº158 de 7/11/2019 revê os tarifários de água e saneamento de águas 
das empresas Aguabrava, Electra, AdS, APP Ambiente e das tarifas de compra e venda de água entre Electra e AdS. 
 

Aprovação dos estatutos da Rádio Televisão de Cabo-verdiana- RTC, SA 
 

O Decreto-lei nº49/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº113 de 12 de Novembro de 2019, aprova os estatutos da 
Radiotelevisão Cabo-verdiana- RTC, SA. 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor da agência de viagens e turismo “Novatur” 
 

O Despacho Conjunto nº54/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº161 de 14 de Novembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor da agência de viagens e Turísmo “Novatur". 
 

Aprovação, para ratificação, o acordo entre o Gov CV e o Gov da Federação da Rússia, sobre isenção recíproca de vistos  
 

A Resolução nº139/IX/2019, publicada na I Série do B.O nº115 de 18 de Novembro de 2019, aprova, para ratificação, acordo 
entre Governo da República de Cabo Verde e o Governo da Federação Rússia, sobre isenção recíproca de vistos. 
 

Autorização ao Ministro das Finanças a proceder permuta do imóvel localizado em Chã de Carriço, zona da Preguiça, S.N 
 

A Resolução nº145/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº117 de 20 de Novembro de 2019, autoriza o Ministro das 
Finanças a proceder a permuta do imóvel localizado em Chã de Carriço, zona da Preguiça, ilha de São Nicolau. 
 

Autorização da emissão do canal France 24 na plataforma da Televisão Digital Terrestre (TDT) 
 

A Resolução nº148/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº117 de 20 de Novembro de 2019, autoriza a emissão do 
canal France 24 na plataforma da televisão Digital Terrestre (TDT). 
 

Nomeação do fiscal único Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, Entidade Pública Empresarial CERMI 
 

O Extrato de Despacho nº100/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº164 de 21 de Novembro de 2019, nomeia o 
fiscal único de Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, Entidade Pública Empresarial- CERMI, E.P.E. 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor de “Boutique Hotel Miramar” 
 

O Despacho Conjunto nº57/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº165 de 22 de Novembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor do “Boutique Hotel Miramar”. 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor de “São Pedro Hills” 
 

O Despacho Conjunto nº58/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº165 de 22 de Novembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor do “São Pedro Hills”. 
  

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor de “Four Points by Sheraton” 
 

O Despacho Conjunto nº59/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº165 de 22 de Novembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor de “Four Points by Sheraton”. 
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Concessão do estatuto de utilidade pública a plataforma das ONG’s de Cabo Verde 
 

O Extrato do Despacho nº2276/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº166 de 25 de Novembro de 2019, concede o 
estatuto de utilidade pública a plataforma das ONG’s de Cabo Verde. 
 

Aprovação dos princípios e critérios para gestão e atribuição de recursos de numeração no âmbito Plano Nacional Numeração 
 

A Deliberação nº30/CA/2019, do Conselho de Administração da ARME, publicada na II Série do B. O. nº168 de 27/11/2019, 
aprova os princípios e critérios para gestão e atribuição de recursos numeração no âmbito do Plano Nacional de Numeração. 
 

Republicação da Publicação no B.O nº158, II série, 7 Nov, da Deliberação nº 28/CA/19, que atualiza produtos petrolíferos 
 

A Republicação nº138/19, publicada na II Série, do B.O nº168 de 27 de Novembro de 19, procede a republicação da 
publicação feita no B.O nº 158, II Série, 7 Nov, a Deliberação nº 28/CA/19, que atualiza produtos petrolíferos para Nov/2019. 
 

Republicação da Publicação no B.O nº158, II série, 7 Nov, a Delib nº 29/CA/19, que procede revisão tarifários de Àguabrava 
 

A Republicação nº139/19, publicada na II Série, B.O nº168 de 27 de Novembro de 19, procede republicação da publicação 
feita no B.O nº 158, II Série, 7 Nov, a Deliberação nº 29/CA/19, que procede revisão tarifários de água da Aguabrava. 
 

Aprovação do acordo entre Gov. CV e Gov. Argentina, sobre supressão de vistos para titulares passaportes diplomáticos 
 

A Resolução nº141/2019, publicada na I Série do B.O nº118 de 28 de Novembro de 2019,aprova p/ratificação, acordo entre 
Gov CV e Gov Argentina, sobre supressão de vistos para titulares de passaportes diplomáticos e de serviço. 
 

Aprovação do regime jurídico das custas do Tribunal de Contas  
 

O Decreto-lei nº50/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº118 de 28 de Novembro de 2019,aprova o regime jurídico 
das custas do Tribunal de Contas. 
 

Aprovação do protocolo para eliminação de comércio ilícito de produtos do tabaco  
 

O Aviso nº5/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº118 de 28 de Novembro de 2019,aprova o protocolo para 
eliminação de comércio ilícito de produtos do tabaco. 
 

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Dezembro de 2019, 

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 

Direção Geral de Turismo 01-31 Envio das informações trimestrais relacionadas com exercício atividade turística 

Correios de Cabo Verde, SA 01-31 Pagamento da taxa de renovação da caixa postal para o ano seguinte 

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

Companhia de Seguro Garantia, SA ou Impar, SA 01-31 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 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, C.Municipal ou 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 - Ft mensal conforme viagens realizadas 

Seguro de mercadorias em armazém  Pago trim., sem. ou anual podendo ser flutuante e ajustado conforme 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 electric da rede pública Pagos no prazo de um mês após a leitura do consumo, i.e. entre 15-30 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 2019 
 

 

 

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


