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NEWSLETTER DE SETEMBRO 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 Setembro de 2020: 

 

Alteração ao Decreto-lei nº11/2011, de 30 de Janeiro, que aprova o estatuto do pessoal da segurança prisional 
 

O Decreto-lei nº66/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº104 de 01 Setembro 2020, procede à 2ª alteração ao 

Decreto-lei nº11/2011, de 30 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal da segurança prisional. 

 
Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor do projeto “VP- Empreendimentos”  
 

O Despacho conjunto nº28/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº121 de 02 Setembro 2020, atribui o estatuto de 

utilidade turística a favor do projeto “ VP-Empreendimentos”. 

 
Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor empreendimento “Tarrafal Alfândegas Suítes” 
 

O Despacho conjunto nº29/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº121 de 02 Setembro 2020, atribui o estatuto de 

utilidade turística a favor empreendimento “Tarrafal Alfândegas Suítes””. 

 
Fixação do estatuto remuneratório do presidente e dofiscal único da alta autoridade para imigração, I.P. 
 

A Resolução nº119/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº105 de 03 de Setembro de 2020, fixa o estatuto 

remuneratório do presidente e do fiscal único da alta autoridade para imigração, I.P. 

 
Aprovação regulamento que estabelece organização, funcionamento dos serviços Instituto Juventude Desporto e PCCSP  
 

A Portaria nº46/20, publicada na I Série do B.O nº105 de 03 de Setembro de 20, procede à aprovação do regulamento que 

estabelece a organização, funcionamento dos serviços do Instituto da Juventude e Desporto (IDJ), I.P e o PCCSP. 

 
Atribuição do estatuto de utilidade turística de instalação a favor empreendimento “Dynamic Ocean Roof Associates” 
 

O Despacho conjunto nº31/2020, publicado na II Série do Boletim Oficial nº123 de 07 Setembro 2020, atribui o estatuto de 

utilidade turística a favor empreendimento “Dynamic Ocean Roof Associates ””. 

 
Fixação do estatuto remuneratório do Instituto Marítimo e Portuário- IMP  
 

A Resolução nº121/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº106 de 08 Setembro de 2020, fixa o estatuto 

remuneratório do Instituto Marítimo e Portuário. 

 
Licenciamento da TV educativa a exercer atividade televisiva sinal aberto de cobertura nacional e sua inclusão na TDT 
 

A Resolução nº122/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº106 de 08 Setembro de 2020, licencia TV educativa a 

exercer atividade televisiva em sinal aberto, de cobertura nacional, e autoriza a sua inclusão na plataforma TDT. 

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

A Deliberação nº29/CA/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº124 de 09 Setembro de 2020, procede à atualização 

dos preços dos produtos petrolíferos para o mês de Setembro de 2020. 

 

Fixação do preço máximo para o teste RT-PCR, para a identificação do SARS CoV-2 
 

A Deliberação nº10/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº124 de 09 Setembro de 2020, procede à fixação do 

preço máximo de 14.000$00 para o teste RT-PCR-para identificação do SARS CoV-2. 

 
Criação do parque tecnológico Arquipélago Digital, sociedade anónima de capitais públicos, designado TechparkCV,SA 
 

O Decreto-lei nº68/2020, publicado na I Série do B.O. nº108 de 11 de Setembro de 20, cria o parque tecnológico 

Arquipélago Digital, sociedade anónima de capitais públicos, abreviadamente designado de TechparkCV, SA. 
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Autorização DGT a renovar aval concedido à IFH, nos termos Resolução nº99/15, para garantia empréstimo obrigacionista 
 

A Resolução nº124/20, publicada na I Série do B.O nº109 de 14 Setembro 20, autoriza a DGT a renovar aval concedido à 

IFH, nos termos da Resolução 99/15, para garantia empréstimo obrigacionista, para prazo maturidade mais um semestre. 

 

Autorização DGT conceder aval à Electra, p/garantia emissão obrigacionista nova série, denominada F, através de BVCV 
 

A Resolução nº125/20, publicada na I Série do B.O nº109 de 14 Setembro 20, autoriza a DGT a conceder aval à Electra, 

para garantia de emissão obrigacionista de nova série, denominada de série F através de Bolsa de Valores de Cabo Verde. 

 

Criação da autoridade da Zona Económica Especial de Economia Marítima em SV e aprovação dos respetivos estatutos 
 

O Decreto-lei nº69/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº110 de 17 Setembro 2020, cria a autoridade da Zona 

Económica Especial de Economia Marítima em São Vicente e aprova dos respetivos estatutos. 

 

Estabelecimento do regime de taxas devidas no âmbito de procedimento de avaliação de impacto ambiental 
 

O Decreto-lei nº70/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº110 de 17 Setembro 2020, estabelece o regime de taxas 

devidas no âmbito de procedimento de avaliação de impacto ambiental. 

 

Aprovação do estatuto do pessoal da Inspeção Geral das Atividades Económicas 
 

O Decreto-lei nº70/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº110 de 17 Setembro 2020, aprova o estatuto do pessoal 

da Inspeção Geral das Atividades Económicas. 

 

Aprovação acordo de financiamento 2ª reforma empresas públicas e elaboração política gestão fiscal, entre CV e AID 
 

O Decreto nº09/20, publicado na I Série do B.O nº111 de 18 Setembro 20, aprova acordo que visa financiamento 2ª reforma 

empresas públicas e elaboração política de gestão fiscal, entre GCV e Associação Internacional para Desenvolvimento. 

 

Aprovação acordo financiamento GCV e AID para financiar projeto harmonização melhoria estatística na África Ocidental 
 

O Decreto nº10/20, publicado na I Série do B.O nº112 de 23 Setembro 20, aprova acordo financiamento entre GCV e 

Associação Internacional Desenvolvimento, para financiar Projeto Harmonização Melhoria Estatística na África Ocidental. 

 

Aprovação minuta contrato de fornecimento produtos farmacêuticas e outros produtos de saúde entre MSSS e Emprofac 
 

A Resolução nº126/20, publicada na I Série do B.O nº112 de 23 Setembro 20, aprova a minuta de contrato de fornecimento 

de produtos farmacêuticos e outros produtos de saúde entre Ministério de Saúde e da Segurança Social e Emprofac. 

 

Fixação da remuneração dos membros do conselho diretivo do Instituto do Mar ( IMAR) 
 

A Resolução nº129/2020, publicada na I Série do Boletim Oficial nº112 de 23 Setembro 2020, fixa a remuneração dos 

membros do conselho diretivo do Instituto do Mar (IMAR). 

 

Aprovação da redução de taxa de rede das infraestruturas 
 

A Deliberação nº2/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº132 de 23 Setembro 2020, aprova a redução de taxa de 

rede das infraestruturas. 

 

Aprovação do orçamento retificativo para o ano 2020 
 

A Deliberação nº4/2020, publicada na II Série do Boletim Oficial nº132 de 23 Setembro 2020, aprova o orçamento 

retificativo para o ano 2020. 

 

Aprovação da Lei orgânica da Inspeção Geral das Atividades Económicas 
 

O Decreto regulamentar nº9/2020, publicado na I Série do Boletim Oficial nº113 de 25 Setembro 2020, aprova a Lei 

orgânica da Inspeção Geral das Atividades Económicas. 

 

2. Queira V. Exa. também anotar o fundamental das obrigações empresariais para o próximo mês de Outubro de 2020, 

constantes do quadro seguinte: 
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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 Concelho, Casa do Cidadão ou INPS 01-31 Entrega anexos clientes e fornecedores ref. 3º Trim. e pagamento TEU-Tributo Especial Unificado-REMPE 

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 

 

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 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 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 Setembro de 2020 

 

 
AUDITEC – Sociedade de Auditores Certificados, Lda. 


