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NEWSLETTER DE OUTUBRO 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 

Outubro de 2020: 

 

 

Aprovação acordo subvenção e sua adenda entre GCV, BIRD e AID, com objetivo financiar projeto resposta ao Covid-19 
 

O Dec. Lei nº66/20, publicado na I Série do B.O nº114 de 01 Outubro 20, aprova acordo e respetiva subvenção, entre Gov CV, Banco 

Internacional Reconstrução Desenvolvimento e Associação Internacional de Desenvolvimento para financiar projeto resposta ao covid-19. 

 

Autorização transferência verbas entre Departamentos Governamentais no âmbito Plano Ação Emergencial-Chefias 2020 
 

A Resolução nº131/20, publicada na I Série do Boletim Oficial nº114 de 01 Outubro 2020, autoriza a transferência de verbas entre 

Departamentos Governamentais, no âmbito do “Plano Ação Emergencial- Chefias 2020”. 

 

Aprovação minuta convenção estabelecimento entre Estado CV e UH-Unique Hotels Cabo Verde- Hotels & Resorts, SA 
 

A Resolução nº133/20, publicada na I Série do Boletim Oficial nº114 de 01 Outubro 2020, aprova a minuta de convenção de estabelecimento 

entre o Estado de Cabo Verde e a UH-Unique Hotels Cabo Verde- Hotels & Resorts, SA. 

 

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

A Deliberação nº33/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº141 de 07 de Outubro de 2020, procede à atualização dos preços dos 

produtos petrolíferos para o mês de Outubro de 2020. 

 

Transferência à Newco de créditos de terceiros sobre TACV, devidamente identificados em acordo subscrição assinados 
 

O Extrato do Despacho conjunto nº34/20, publicada na II Série do Boletim Oficial nº142 de 09 de Outubro de 20, transfere para Newco um 

conjunto de créditos dos terceiros da TACV, devidamente identificados em acordo de subscrição assinado. 

 

Criação programa fomento micro empreendedorismo e renovação Reso 97/17, de 22/8, Reso 32/20, 24/2 e Reso 74/20 de 26/5 
 

A Resolução nº139/20, publicada na I Série do B.O nº118 de 16 Outubro 20, cria programa de fomento de micro empreendedorismo e procede 

à renovação da resolução 97/17, de 22 de Agosto, Resolução 32/20, de 24 de Fevereiro e Resolução 74/20, de 26 de Maio. 

 

Alteração Reso 66/20 de 24/4 que autoriza afetação verbas inscritas no fundo ambiente para amortização dívidas AdS e AEB  
 

A Resolução nº140/20, publicada na I Série do B.O nº118 de 16 Outubro 20, procede à 1ª alteração da Resolução 66/20 de 24/4, que autoriza 

reprogramação/afetação de verbas inscritas no fundo ambiente para amortizar dívidas da AdS e AEB, junto da CECV. 

 

Alteração orçamentais – transferências de verbas do ano económico de 2020 
 

A Deliberação nº4.4/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº148 de 20 Outubro de 2020, procede à alteração orçamentai-

transferências de verbas do ano económico de 2020. 

 

Republicação da publicação feita de forma inexata no B.O.147 II Série de 16-Out-20, referente Plano Conta Fundo Pensões  
 

A Republicação nº227/2020, feita na II Série do Boletim Oficial nº150 de 22 Outubro de 20, procede à republicação da publicação inexata feita 

no B.O nº147 II Série, de 16 de Outubro de 20, referente ao Plano Conta Fundo de Pensões. 
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Alteração do estatuto do pessoal do Registo Notariado e Identificação aprovado pelo Decreto-Lei nº10/2017 de 14 Março 
 

O Decreto-lei nº75/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº120 de 23 Outubro de 2020, procede à 4ª alteração do estatuto de pessoal 

do Registo Notariado e Identificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº10/2017, de 14 de Março. 

 

Aprovação de processo de alienação do capital social da S.C.S-Sociedade Cabo-verdiana de Sabões, SA 
 

O Decreto-lei nº76/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº120 de 23 Outubro de 2020, aprova o processo de alienação do capital social 

da S.C.S, bem como o caderno encargos que regula os termos, condições e trâmites da alienação. 

 

Alteração Lei 97/IX/20 de 23/7 que estabelece medida excecional temporária proteção postos de trabalho no âmbito do Covid-19 
 

A Lei nº103/IX/20, publicada na I Série do B.O nº122 de 29 Outubro 2020, procede à 1ª alteração da Lei nº97/IX/20, 23 Julho, que estabelece 

medida excecional e temporária de proteção de postos de trabalho no âmbito da pandemia Covid-19. 

 

Criação da comissão interinstitucional para a formulação do projeto Brava ilha sustentável  
 

A Resolução nº145/20, publicada na I Série do B.O nº122 de 29 Outubro 2020, procede à criação da comissão interinstitucional para a 

formulação do projeto Brava ilha sustentável. 

 

Alteração Resolução 136/20 de 7/10 que fixa valor da pensão a atribuir aos membros da comunidade emigrada vulnerável 
 

A Resolução nº146/20, publicada na I Série B.O nº122 de 29 Outubro 2020, procede à 1ª alteração da Resolução 136/20, de 7 de Outubro, que 

fixa a pensão a atribuir aos membros da comunidade emigrada em situação de vulnerabilidade económico e social. 

 

Estabelecimento das condições de exercício do câmbio manual por empresa não financeiras  
 

O Aviso nº09/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº155 de 29 Outubro de 2020, estabelece as condições de exercício do câmbio 

manual por empresas não financeiras. 

 

Aprovação do plano ordenamento turístico da zona desenvolvimento turístico integral de sul Baia das Gatas – S. Vicente 
 

A Portaria nº55/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº123 de 30 Outubro 2020, aprova o plano de ordenamento turístico da zona de 

desenvolvimento turístico integral de sul da Baia das Gastas – ilha de São Vicente. 

 

Aprovação o plano de ordenamento turístico da zona desenvolvimento turístico integral de São Pedro – São Vicente 
 

A Portaria nº56/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº123 de 30 Outubro 2020, aprova o plano de ordenamento turístico da zona de 

desenvolvimento turístico integral de São Pedro – ilha de São Vicente. 

 

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

Repartição de Finanças do Concelho 01-30 3º Pagamento fracionado do IRPC referente ao exercício em curso (com base em 20% rendimento exº anterior) 

Companhia de Seguros Garantia, SA ou IMPAR,SA 01-30 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 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 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, 31 de Outubro de 2020 

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


