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NEWSLETTER DE OUTUBRO DE 2011 
 
 
 

Estimado Cliente, 
 
 
 

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

cabo-verdiana durante o mês de Outubro de 2011: 

 

Regulação dos Procedimentos de Concessão, Administração e Controlo do Subsídio de Doença 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Portaria nº 33/2011 de 03 de Outubro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 30 de 5 de Outubro, 

regula os procedimentos de concessão, administração e controlo do subsídio de doença, no âmbito da 

protecção social obrigatória. 

 

Definição da Protecção Social Obrigatória e Sistema de Verificação de Incapacidade 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Portaria nº 34/2011 de 03 de Outubro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 30 de 5 de Outubro, 

define a protecção social obrigatória, o sistema de verificação de incapacidade, quer de natureza temporária 

como definitiva. 

 

Regulação da Evacuação Sanitária do Beneficiário Abrangido pelo Sistema de Protecção Social 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Portaria nº 35/2011 de 03 de Outubro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 30 de 5 de Outubro, 

regula a evacuação sanitária do beneficiário abrangido pelo sistema de protecção social obrigatória para 

observação ou tratamento fora do concelho de residência, ou fora do Pais, determinado pelas estruturas de 

saúde competentes. 

 

Projecto de Manutenção dos Grupos Caterpillar 1 e 2 da Central Eléctrica de Palmarejo 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Resolução nº 40/2011 de 24 de Outubro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 34 de 24 de Outubro, 

autoriza a Direcção Geral do Tesouro a prestar à Electra, SARL, nos termos do artigo 8º do Decreto-Lei nº 

45/96, de 25 de Novembro, um aval no valor de 100.000.000$00 ECV (cem milhões de escudos cabo-

verdianos) com o intuito de garantir uma operação de crédito junto à Caixa Económica de Cabo Verde. 
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Lei de Modernização Administrativa 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Resolução nº 41/2011 de 24 de Outubro, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 34 de 24 de Outubro, 

acelera a apropriação e implementação da Lei nº 39/VI/2004, de 2 de Fevereiro, doravante designada de Lei 

de Modernização, que se aplica a todos os serviços da administração directa e indirecta do Estado. 

 

Regulação do Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

O Aviso nº 4/2011 de 26 de Outubro, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 41 de 26 de Outubro, regula 

o risco de taxa de juro na carteira bancária, com o objectivo de avaliar o impacto da variação na taxa de juro 

sobre a margem financeira e a situação líquida. 

 

Alteração do Horário de Abastecimento do Mercado do Plateau 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Deliberação nº 31/2011 de 26 de Outubro, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 41 de 26 de Outubro, 

altera o horário de abastecimento do mercado do Plateau. O horário para a descarga (entrada) de 

mercadorias relacionadas com o abastecimento do mercado é das 5H00 às 7H30, no período de manhã 

(abertura do mercado), a carga (retirada) de mercadorias faz-se somente no período da tarde, no período 

das 16H00 às 18H30 (encerramento do mercado).  

 

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

Novembro de 2011, constantes do quadro seguinte: 

 

ENTIDADE DATA DESCRIÇÃO 

Repartição de Finanças do Concelho 01 a 15 Pagamento do IUR-PS 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 30 
Entrega da declaração mensal modelo 106 e pagamento do IVA-Regime 
normal 

Companhia de Seguros Garantia, SA ou IMPAR,SA 01 a 30 
Pagamento do prémio do seguro SOAT e de 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 MunicipalCâmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara 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, SAElectra, SAElectra, SAElectra, SA   
Taxa de esgoto Paga anualmente, devendo informar-se junto da Electra, SA 

Câmara de ComércioCâmara de ComércioCâmara de ComércioCâmara de Comércio   
Taxa de renovação alvará licença importação Paga anualmente dependendo da data da licença inicial 

Seguros nas entidades seguradorasSeguros nas entidades seguradorasSeguros nas entidades seguradorasSeguros 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 - factura 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 profissionaisAssociações empresariais e profissionaisAssociações empresariais e profissionaisAssociações empresariais e profissionais   
Quota de associado  Pago mensal, trimestral, semestral ou anualmente. 

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

CV Telecom, CV Multimédia e ElectraCV Telecom, CV Multimédia e ElectraCV Telecom, CV Multimédia e ElectraCV Telecom, CV Multimédia e Electra   

Telefone, internet, água e electricidade  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 Outubro de 2011 
 
 
 
AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


