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NEWSLETTER DE SETEMBRO 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 Setembro de 2019: 
 
 
Atribuição à Escola Profissional Padre Felipe Pereira, alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº8/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº123 de 2 de Setembro de 2019, atribui a Escola 
Profissional Padre Felipe Pereira, alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição ao Centro de Formação da Sonasa-CV, alvará que o acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº9/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº123 de 2 de Setembro de 2019, atribui ao Centro de 
Formação da Sonasa-CV, alvará que o acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição à Escola Técnico-Profissional de Cabo Verde, Lda, alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº10/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº123 de 2 de Setembro de 2019, atribui a Escola Técnico- 
Profissional de Cabo Verde, Lda, alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição ao Centro Energias Renováveis e Manutenção Industrial, alvará que o acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº11/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº123 de 2 de Setembro de 2019, atribui a ao Centro de 
Energia Renováveis e Manutenção Industrial, alvará que o acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição à Escola Secundária Polivalente Cesaltina Ramos, alvará que a credita como entidade formadora 
 

O Despacho nº12/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº123 de 2 de Setembro de 2019, atribui a Escola 
Secundária Polivalente Cesaltina Ramos, alvará que a credita como entidade formadora. 
 

Atribuição à Escola Técnica João Varela, alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº13/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº123 de 2 de Setembro de 2019, atribui a Escola Técnica 
João Varela, alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor “Hotel Riu Ponta de Sinó” 
 

O Despacho Conjunto nº41/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº110 de 7 de Setembro de 2019, atribui o 
estatuto de utilidade turística de instalação a favor “Hotel Riu Ponta de Sinó”. 
 

Alteração ao Dec. Lei nº23/2014,de 2 Abril, que aprova o regulamento do código aduaneiro  
 

O Dec. Lei nº39/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº98 de 2 Setembro 2019, procede 1ª alteração do Dec. Lei 
nº23/2014, que aprova regulamento do código aduaneiro. 
 

Atribuição à Escola Técnica Grão Duque Henri, alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº14/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº125 de 5 de Setembro de 2019, atribui a Escola Técnica 
Grão Duque Henri, alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição ao Centro de Capacitação dos Órgãos, alvará que o acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº15/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº125 de 5 de Setembro de 2019, atribui ao Centro de 
Capacitação dos Órgãos, alvará que o acredita como entidade formadora. 
 
Aprovação da minuta de convenção de estabelecimento a celebrar entre o Estado de Cabo Verde e Club Hotel CV-SA 
 

A Resolução nº110/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº94 de 6 de Setembro de 2019, aprova a minuta de 
convenção de estabelecimento a celebrar entre o Estado de Cabo Verde e o Club Hotel CV, SA. 
 

Aprovação da minuta de convenção de estabelecimento a celebrar entre Estado CV e Arco Verde-Hotelaria e Turismo, SA 
 

A Resolução nº111/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº94 de 6 de Setembro de 2019, aprova a minuta de 
convenção de estabelecimento a celebrar entre o Estado CV e o Arco Verde-Hotelaria e Turismo, SA. 
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Aprovação da minuta de convenção de estabelecimento a celebrar entre Estado CV e Chaves Hotel & Investimentos, SA 
 

A Resolução nº112/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº94 de 6 de Setembro de 2019, aprova a minuta de 
convenção de estabelecimento a celebrar entre o Estado CV e Chave Hotel & Investimentos, SA. 
 

Autorização à D.G Tesouro a conceder um aval a Cabo Verde Inter-ilhas, para garantia do empréstimo bancário 
 

A Resolução nº114/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº96 de 13 de Setembro de 2019, autoriza a Direção Geral 
de Tesouro a conceder um aval a Cabo Verde Inter-ilhas, para garantia do empréstimo bancário. 
 

Atribuição à Escola Técnica de Formação em Saúde e Educação, alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº17/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº130 de 16 de Setembro de 2019, atribui a Escola Técnica 
Formação em Saúde e Educação, alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição à Sociedade Cabo-verdiana de Coaching, Lda, alvará que a acredita como entidade formadora 
 

O Despacho nº18/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº130 de 16 de Setembro de 2019, atribui a Sociedade 
Cabo-verdiana de Coaching, Lda, alvará que a acredita como entidade formadora. 
 

Atribuição direito utilização frequência à CV Movel, SA, para serviços de comunicações móveis terrestre públicas de 4G 
 

A Deliberação nº18/CA/19, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 132 de 19 de Setembro de 2019, atribui o direito de 
utilização de frequência à CVMovel,SA, para prestação de serviços de comunicações móveis terrestres públicas de 4G. 
 

Atribuição direito utilização frequência à Unitel T+, SA, para serviços de comunicações móveis terrestre públicas de 4G 
 

A Deliberação nº19/CA/19, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 132 de 19 de Setembro de 2019, atribui o direito de 
utilização de frequência à UnitelT+,SA, para prestação de serviços de comunicações móveis terrestres públicas de 4G. 
 

Criação do Instituto Mar, I.P., designado de IMAR e aprovação dos respetivos estatutos 
 

O Decreto-lei nº40/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 99 de 24 de Setembro de 2019, procede a criação do 
Instituto Mar, I.P., designado de IMAR e aprovação dos seus respetivos estatutos. 
 

Alteração do Dec. Lei nº70/2015, de 31 de Dezembro, que regulara o seguro obrigatório marítimo 
 

O Decreto-lei nº44/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 99 de 24 de Setembro de 2019, procede a primeira 
alteração do Dec. Lei nº70/2015, de 31 de Dezembro, que regula o seguro obrigatório marítimo. 
 

Aprovação do regime de fundo de garantia automóvel 
 

O Decreto-lei nº45/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 99 de 24 de Setembro de 2019, aprova o regime de fundo 
de garantia automóvel. 
 

Aprovação dos estatutos do fundo autónomo das pescas 
 

O Decreto Regulamentar nº8/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 99 de 24 de Setembro de 2019, aprova os 
estatutos do fundo autónomo das pescas. 
 

Estabelecimento de valor fixo a pagar por cada KWh de energia com origem renováveis (VFER), para o ano de 2019 
 

A Deliberação nº20/CA/19, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 135 de 24 de Setembro de 2019, estabelece o valor 
fixo a pagar por cada KWh de energia com origens renováveis (VFER), para o ano de 2019. 
 

 
Aprovação do Ajuste das tarifas de água para a Electra Norte 
 

A Deliberação nº21/CA/19, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 135 de 24 de Setembro de 2019, aprova o ajuste das 
tarifas de água para a Electra Norte. 
 

Aprovação do Ajuste das tarifas de eletricidade para a Electra, S.A.R.L. 
 

A Deliberação nº22/CA/19, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 135 de 24 de Setembro de 2019, aprova o ajuste das 
tarifas de eletricidade para a Electra, S.A.R.L. 
 

Aprovação do Ajuste das tarifas de água para Água e Energias de Boa Vista (AEB) 
 

A Deliberação nº23/CA/19, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 135 de 24 de Setembro de 2019, aprova o ajuste das 
tarifas de água para a Água e Energias de Boa Vista (AEB). 
 

Aprovação do Ajuste das tarifas de eletricidade para Água e Energias de Boa Vista (AEB) 
 

A Deliberação nº24/CA/19, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 135 de 24 de Setembro de 2019, aprova o ajuste das 
tarifas de eletricidade para a Água e Energias de Boa Vista (AEB). 
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2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Outubro 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 

Repartição de Finanças do Concelho ou Casa do Cidadão ou INPS 01-31 Entrega anexos clientes e fornec ref. 3ºT e pgtº TEU-Trib Especial Unif. REMPE 

Companhia de Seguro Garantia, SA ou Impar, SA 01-31 Pagamento prémio de seguro SOAT e outros prémios de seguro vencidos no mês 

 

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

ENTIDADE DESCRIÇÃO 

Câmara Municipal   

 Taxa renovação alvará 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, Câmara 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 – fatª mensal conf. viagens realizadas 

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

 

 

 

AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


