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NEWSLETTER DE NOVEMBRO 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 
Novembro de 2020: 
 
 

Autorização à DGT a conceder um aval à CVA-para garantia de um empréstimo bancário de emergência, junto à CECV 
 

A Resolução nº148/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº125 de 03 de Novembro de 2020, autoriza a Direção Geral de Tesouro a 

conceder um aval à Cabo Verde Airlines, para garantia de um empréstimo bancário de emergência, junto à Caixa Económica de Cabo Verde. 

 

Autorização à DGT a conceder um aval adicional aos TACV -para garantia de parte de empréstimo bancário, junto à IIB 
 

A Resolução nº149/20, publicada na I Série do B.O nº125 de 03 de Novembro de 2020, autoriza a Direção Geral de Tesouro a conceder um 

aval adicional aos Transportes Aéreos de Cabo Verde, para garantia de parte de empréstimo bancário, junto à International Investiment Bank. 

 

Ajustamento das tarifas de eletricidade para Electra 
 

A Deliberação nº34/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº159 de 04 de Novembro de 2020, procede ao ajuste das tarifas de 

eletricidade para a Electra. 

 

Ajustamento das tarifas de eletricidade para à Águas e Energia de Boa Vista-AEB  
 

A Deliberação nº35/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº159 de 04 de Novembro de 2020, procede ao ajuste das tarifas de 

eletricidade para a Águas e Energia de Boa Vista-AEB. 

 

Aprovação das tabelas salarias do pessoal da segurança prisional, a vigorar para os anos 2021 e 2022 e a partir de 2023 
 

O Decreto Regulamentar nº14/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº126 de 06 de Novembro de 2020, aprova as tabelas salariais do 

pessoal da segurança prisional, a vigorar sucessivamente para os anos 2021, 2022 e a partir de 2023. 

 

Fixação da remuneração dos órgãos do centro de arbitragem tributária  
 

O Extrato do Despacho nº37/20, publicado na II Série do Boletim Oficial nº162 de 09 de Novembro de 20, fixa a remuneração dos órgãos do 

centro de arbitragem tributário. 

 

Alteração da convenção coletiva de trabalho para empresas de segurança privada, celebrada entre ANESP e SISCAP  
 

O Extrato do Despacho nº38/20, publicado na II Série do B.O nº162 de 09 de Novembro de 20, altera a convenção coletiva de trabalho para 

empresas de segurança privada, celebrada entre Associação Nacional Empresas Segurança Privada e os Sindicatos – SISCAP e SIAP. 

 

Concessão do estatuto de utilidade pública à associação APESC-Associação dos Armadores de Pesca 
 

O Extrato do Despacho nº1254/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº163 de 10 de Novembro de 2020, concede o estatuto de 

utilidade pública à associação APESC-Associação dos Amadores de Pesca. 

 

Concessão do estatuto de utilidade pública à associação Biosfera I 
 

O Extrato do Despacho nº1255/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº163 de 10 de Novembro de 2020, concede o estatuto de 

utilidade pública à associação Biosfera I. 

 

Atribuição do estatuto de utilidade turística a favor do empreendimento “Luna Boutique Hotel” 
 

O Extrato Conjunto nº36/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº163 de 10 de Novembro de 2020, atribui o estatuto de utilidade 

turística a favor do empreendimento “Luna Boutique Hotel”. 

 

Atribuição do estatuto de utilidade turística a favor do empreendimento “K.B. Hotel” 
 

O Extrato Conjunto nº37/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº163 de 10 de Novembro de 2020, atribui o estatuto de utilidade 

turística a favor do empreendimento “K.B. Hotel”. 
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Alteração do Regulamento de relações comerciais dos serviços de águas e saneamentos de águas residuais  
 

A Deliberação nº36/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº163 de 10 de Novembro de 2020, procede à 1ª alteração do 

Regulamento de relações comerciais dos serviços de águas e saneamentos de águas residuais  

 

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

A Deliberação nº37/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº163 de 10 de Novembro de 2020, procede à atualização dos preços dos 

produtos petrolíferos para o mês de Novembro de 2020  

 

Aprovação de regime do crédito do IVA nas aquisições de água e eletricidade para fins exclusivamente agrícolas 
 

O Decreto-lei nº78/20, publicado na I Série B.O nº128 de 12 Novembro 2020, procede à aprovação do regime de crédito do IVA nas aquisições 

de água e eletricidade para fins exclusivamente agrícolas, bem como o regime do IVA de caixa na transmissão dos referidos bens. 

 

Aprovação do regime jurídico que institui a FT electrónica e documentos fiscalmente relevantes electrónicos 
 

O Decreto-lei nº79/20, publicado na I Série B.O nº128 de 12 Novembro 2020, procede à aprovação do regime jurídico que institui a FT 

electrónica e os documentos fiscalmente relevantes electrónicos, bem como as condições para sua emissão, conservação e arquivo. 

 

Transferência de imóveis para Estado CV no âmbito do processo privatização Transportes Aéreos de Cabo Verde-TACV, S.A 
 

O Decreto-lei nº81/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº131 de 18 de Novembro de 2020, procede à transferência de imóveis para o 

Estado de Cabo Verde, no âmbito do processo da privatização dos Transportes Aéreos de cabo Verde-TACV,S. A. 

 

Alteração Resolução nº104/20, 27 Julho, que aprova calendário de cessação das emissões televisivas analógica terrestre 
 

A Resolução nº154/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº132 de 19 de Novembro de 2020, procede à 1ª alteração da Resolução 

nº104/20,de 27 de Julho, que aprova o calendário da cessação das emissões televisivas analógicas terrestre em todo o território nacional. 

 

Criação comissão nacional interministerial para acompanhamento do processo de restabelecimento tráfego aéreo e marítimo 
 

A Portaria conjunta nº61/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº132 de 19 Novembro 2020, procede à criação comissão nacional 

interministerial para acompanhamento do processo de restabelecimento de tráfego aéreo e marítimo comercial de passageiros. 

 

Aprovação para ratificação do acordo entre o GCV e a Interpol, sobre definição do quadro legal que rege o SIPAO em CV 
 

A Resolução nº179/2020, publicada na I Série do B.O nº133 de 24 Novembro 20, aprova para ratificação, acordo entre o GCV e a Interpol, 

sobre definição quadro legal que rege a implementação do programa de SIPAO- Sistema Informação Policial da África Ocidental em CV. 

 

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Dezembro 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 01-30 Entrega de declaração mensal Modelo 106 e pagamento do IVA-Regime normal 

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

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

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 

 

3. Alertamos V. Exa. para outras obrigações, de prazo variável, que poderá estar sujeito, conforme quadro seguinte: 
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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, 30 de Novembro de 2020 

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


