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ASSEMBLEIA NACIONAL
–––––––

Lei nº 3/VIII/2011
de 28 de Julho

Por mandato do Povo, a Assembleia Nacional decreta, 
nos termos da alínea f) do artigo 175º da Constituição, 
o seguinte:

CAPÍTULO I

Aprovação do orçamento
Artigo 1º

Aprovação

1. A presente Lei aprova o Orçamento do Estado para 
o ano de 2011.

2. Integram o Orçamento do Estado, aprovado pela 
presente Lei, o seu articulado, bem como os mapas or-
çamentais e os anexos informativos, previstos, respecti-
vamente, nos artigos 17º, 18º e 19º da Lei nº 78/V/98, de 
7 de Dezembro. 

CAPÍTULO II

Disciplina orçamental
Artigo 2º

Execução orçamental

1. O Governo, baseado em critérios de economia, efi -
cácia e efi ciência, deve tomar as medidas necessárias à 
gestão rigorosa e à contenção das despesas públicas, para 
atingir a redução do défi ce orçamental e reorientar a des-
pesa pública de forma a permitir uma melhor satisfação 
das necessidades colectivas.

2. O Governo defi ne, através do Decreto-Lei de exe-
cução orçamental, normas e procedimentos com vista à 
gestão rigorosa das despesas públicas.

3. O Governo deve assegurar o reforço da acção inspec-
tiva e fi scalizadora dos organismos e serviços com compe-
tências na área, de forma sistemática e programada, com 
o objectivo de garantir o rigor na execução orçamental, 
evitar a má utilização dos recursos públicos e velar pelo 
cumprimento rigoroso das leis.

Artigo 3º

Utilização das dotações orçamentais

1. Ficam cativos 10% (dez por cento) do total das 
verbas orçamentadas nos agrupamentos económicos, 
remunerações variáveis, aquisição de bens e serviços, 
fornecimentos e serviços externos e despesas de capital.

2. Exceptuam-se do número anterior, as verbas des-
tinadas aos medicamentos, alimentos, serviços de lim-
peza, higiene e conforto, vigilância e segurança, rendas, 
alugueres e seguros.

3. O disposto no número 1 aplica-se às verbas orçamenta-
das para transferências correntes destinadas aos institutos 
públicos, serviços e fundos autónomos, com excepção das 
que forem afectas ao sistema nacional de saúde.

4. O Governo, através do membro do Governo respon-
sável pela área das Finanças, face à evolução da execução 
orçamental que se vier a verifi car, decide sobre a desacti-
vação das verbas referidas nos números anteriores, bem 
como sobre os respectivos graus e incidência a nível dos 
departamentos governamentais.

Artigo 4º

Suspensão de despesas

Fica o Governo autorizado a suspender ou condicionar 
as despesas orçamentais da administração central, dos 
institutos públicos, serviços e fundos autónomos que 
revistam a natureza de serviços personalizados ou de fun-
dos públicos, se a situação fi nanceira do País o justifi car.

Artigo 5º

Contenção de despesas com deslocações

1. As missões ao exterior devem ser objecto de pro-
gramação e limitam-se às estritamente essenciais à 
prossecução do plano anual de actividades de cada de-
partamento.

2. Mantêm-se em vigor as instruções visando a renta-
bilização da utilização das representações de Cabo Verde 
no exterior, nos eventos internacionais em que o País se 
deve fazer representar.

3. As deslocações ao estrangeiro de funcionários do 
Estado, incluindo pessoal dirigente, do quadro especial 
e titulares dos órgãos de direcção dos institutos públicos, 
fazem-se na classe económica, salvo casos excepcionais, 
devidamente autorizados.

Artigo 6º

Contenção de despesas nas Empresas Públicas

1. O Governo deve instruir os seus delegados, junto 
às empresas públicas, no sentido da extensão, pelas 
vias adequadas, das medidas de contenção de despesas, 
nomeadamente de deslocações, viaturas, combustíveis e 
comunicações.

2. Às empresas públicas aplica-se o disposto no número 
3 do artigo anterior.

Artigo 7º

Assunção de encargos e dívidas

1. Os serviços da administração central, independente-
mente do grau das suas autonomias, só podem assumir 
encargos para os quais esteja previamente assegurada a 
necessária cobertura orçamental em termos anualizados.

2. A não transferência de receitas do Orçamento do 
Estado cobradas de forma descentralizada, da cobrança 
de impostos retidos na fonte, bem como das contribui-
ções devidas à Previdência Social, constitui infracção 
disciplinar grave.

Artigo 8º

Regime duodecimal

Durante o ano de 2011, fi ca sujeita, ao regime duode-
cimal, a execução das seguintes despesas:

a) Remunerações certas e permanentes;
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b) Encargos com a segurança social;

c) Transferências correntes à Presidência da 
República, à Assembleia Nacional, à Chefi a 
do Governo, ao Supremo Tribunal de Justiça, 
ao Tribunal Constitucional, ao Tribunal de 
Contas, à Procuradoria-Geral da República, 
à Comissão Nacional de Eleições (CNE), às 
Comissões de Recenseamento Eleitoral (CRE) 
e ao Serviço de Informação da República (SIR);

d) Transferências correntes às administrações 
públicas;

e) Transferências privadas.
Artigo 9º

Amortização das dívidas em atraso

1. Durante o ano de 2011, os organismos autónomos, 
incluindo os Institutos Públicos com dívidas em atraso, 
devem apresentar até 30 de Junho, um plano de amor-
tização dessas dívidas, o qual inclui a possibilidade de 
retenção das transferências correntes ou de capitais de 
que sejam benefi ciários.

2. O Governo pode acordar com as autarquias locais um 
plano de amortização das dívidas em atraso, o qual inclui 
a possibilidade de retenção das transferências correntes 
de que sejam benefi ciários.

CAPÍTULO III

Recursos humanos
Artigo 10º

Política de recrutamento na Administração Pública

1. Durante o ano de 2011, fi cam congeladas as admis-
sões na Administração Pública, quer se trate de serviços 
simples ou serviços e organismos autónomos, bem como 
a admissão de trabalhadores nos institutos públicos.

2. Sem prejuízo do disposto no número 1, o Conselho 
de Ministros, pode, excepcionalmente, proceder ao des-
congelamento da admissão na Administração Pública, 
mediante proposta fundamentada do membro do Governo 
responsável pela área das Finanças, de acordo com cri-
térios previamente defi nidos.

3. O Governo adopta medidas de facilitação do sistema 
de mobilidade de pessoal entre departamentos do Estado, 
e destes para os municípios, de forma a rentabilizar o 
aproveitamento dos recursos humanos já existentes na 
Administração Pública. 

4. Não é permitida a celebração de mais de dois con-
tratos de avença por uma mesma pessoa, singular ou 
colectiva, no âmbito da Administração Pública, incluindo 
os serviços autónomos e institutos.

5. A mobilidade interna dos funcionários da Adminis-
tração Pública é efectuada mediante a transferência da 
dotação orçamental correspondente ao funcionário, do 
quadro de origem para o novo quadro, sem acréscimo do 
orçamento global.

6. Os Órgãos de Soberania, os Serviços Simples, as-
sim como os Fundos e Serviços Autónomos, incluindo os 

Institutos Públicos, fi cam obrigados a gerir a Base de 
Dados dos Recursos Humanos da Administração Pública 
(BDAP), nomeadamente, incorporar todas as decisões 
que alteram a situação jurídica dos recursos humanos, 
tais como, assiduidade, licenças sem vencimento, trans-
ferência, comissão de serviço, exoneração e aposentação. 

7. As autarquias locais fi cam obrigadas a enviar uma 
cópia de todas as decisões que alterem a situação jurídica 
dos recursos humanos, nomeadamente, licenças sem ven-
cimento, transferência, comissão de serviço e exoneração, 
à Direcção Geral da Administração Pública para efeitos 
de actualização da Base de Dados dos Recursos Humanos 
enquanto não tiverem acesso à fracção da BDAP relativa 
ao pessoal que lhes está afecto.

8. Os Institutos Públicos, Fundos e Serviços Autónomos 
que não actualizarem a BDAP ao abrigo do número 6 não 
recebem as transferências de duodécimos, enquanto se 
mantiver o incumprimento.

9. O Ministério das Finanças não deve efectuar pa-
gamentos e não deve assumir responsabilidades com a 
contratação de pessoal pela rubrica “outros serviços e 
fornecimentos”.

10. A contratação de pessoal ao abrigo do Decreto-Lei 
nº 19/2002, de 19 de Agosto, pode ser realizada, desde que 
as receitas próprias dessas Instituições estejam inscritas 
no orçamento e sejam capazes de cobrir, na totalidade, 
o pagamento. 

11. Durante o ano de 2011, realizam-se, de acordo com 
a disponibilidade orçamental, as progressões, reclassifi -
cações, reenquadramentos e promoções.

12. Fica proibida a criação de quadro privativo de 
pessoal durante o ano de 2011.

CAPÍTULO IV
Autarquias Locais

Artigo 11º

Fundo de Financiamento dos Municípios

O montante do Fundo de Financiamento dos Municí-
pios (FFM) é fi xado em 2.874.368.535$00 (dois mil mi-
lhões oitocentos e setenta e quatro milhões, trezentos e 
sessenta e oito mil e quinhentos e trinta e cinco escudos) 
para o ano de 2011, distribuído conforme o constante do 
Mapa XI, anexo à presente Lei.

CAPÍTULO V
Consignação de receitas

Artigo 12º

Fundo Autónomo de Solidariedade para as Comunidades

É consignado ao Fundo Autónomo de Solidariedade 
para as Comunidades o montante de 28.801.348$00 (vinte 
e oito milhões, oitocentos e um mil e trezentos e quarenta 
e oito escudos) proveniente das receitas consulares.

Artigo 13º

Subsídio a Partidos Políticos

É fi xado em 55.000.000$00 (cinquenta e cinco milhões 
de escudos) o montante em subsídio devido aos partidos 
políticos, conforme legislação aplicável.
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Artigo 14º

Fundo de Solidariedade Social

É consignado ao Fundo de Solidariedade Social o mon-
tante de 10.500.000$00 (dez milhões e quinhentos mil 
escudos) proveniente das receitas do totoloto, na parte 
destinada aos assuntos sociais.

CAPITULO VI

Sistema fi scal
Artigo 15º

Cobrança

Fica o Governo autorizado a cobrar as contribuições 
e impostos constantes dos regulamentos e demais legis-
lação tributária, com as subsequentes modifi cações em 
diplomas complementares em vigor, de acordo com as 
alterações previstas na presente Lei.

Artigo 16º

Imposto Único sobre os Rendimentos 

1. A taxa de Imposto Único sobre os Rendimentos (IUR) 
para os contribuintes do método de verifi cação é de 25% 
(vinte e cinco por cento).

2. A taxa de IUR para os contribuintes do método de 
estimativa é de 15% (quinze por cento).

3. A taxa aplicável sobre os valores da tabela supletiva 
dos mínimos do IUR, conforme defi nida no artigo 22º é 
de 25% (vinte e cinco por cento).

4. São tributados por taxa liberatória os seguintes 
rendimentos e pelas seguintes taxas:

a) Os juros de depósitos a prazo, aplicável a todos 
os depositantes, com excepção dos depósitos 
de emigrantes, são de 20% (vinte por cento);

b) Os restantes rendimentos de aplicação de 
capitais, com exclusão dos lucros distribuídos 
sob qualquer forma, incluindo os apurados na 
liquidação de sociedades e dos organismos de 
investimentos colectivos, são de 15% (quinze 
por cento);

c) O rendimento auferido por não residentes, 
mesmo que não tenham estabelecimentos 
estáveis, a incidir sobre o valor de facturação, 
são de 20% (vinte por cento);

d) Os rendimentos provenientes de ganhos de 
jogos, lotarias e apostas mútuas, são de 15% 
(quinze por cento).

5. O disposto no número anterior não libera os contri-
buintes do método de verifi cação da obrigação do englo-
bamento para determinação do lucro fi scal.

6. A retenção das taxas referidas no número 4 libera da 
obrigação de declaração desses rendimentos no modelo 
112, salvo se os titulares de rendimentos optarem pelo 
englobamento, caso em que a retenção tem a natureza de 
pagamento por conta do imposto devido a fi nal.

7. As taxas do método declarativo a que se refere o arti-
go 14º do Regulamento do IUR, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 1/96, de 15 de Janeiro, são as seguintes:

Escalões Valor
Taxas

Normal Média
Até 396.550$00 11,67% 11,67%

De mais de 396.550$00 até 834.300$00 15,56% 13,70%

De mais de até 834.300$00 até 1.668.600$00 21,39% 17,55%

De mais de 1.668.600$00 até 2.502.900$00 27,22% 20,77%

Superior a 2.502.900$00 35%

8. Para efeitos de determinação de taxas, os rendimentos 
isentos entram no englobamento mas, para efeitos de 
determinação do rendimento tributável, somente são 
de considerar os rendimentos tributáveis nos termos 
do artigo 3º do Regulamento do Imposto Único sobre os 
Rendimentos.

9. Para efeitos do número anterior, os rendimentos 
isentos são imputados proporcionalmente à fracção de ren-
dimento a que corresponder a taxa média e a taxa normal.

10. Para efeitos do disposto no número 8, não são 
incluídas as ajudas de custo até aos limites fi xados pela 
tabela da Função Pública.

11. Na aplicação das taxas estabelecidas no número 7 
deste artigo, devem observar-se as seguintes regras:

a) Aos rendimentos compreendidos no primeiro 
escalão da tabela ou cujo quantitativo coincida 
com o limite superior de algum dos escalões 
dessa tabela, aplica-se a correspondente taxa 
média;

b) Quanto aos restantes rendimentos, divide-se o 
seu quantitativo em duas partes:

i. Uma igual ao limite do maior dos escalões 
que nele couber, à qual se aplica a taxa média 
correspondente a esse escalão;

ii. Outra igual ao excedente, à qual se aplica 
a taxa normal respeitante ao escalão 
imediatamente superior.

12. A importância das deduções é abatida na parte do 
rendimento a que corresponder a taxa média, abatendo-
se o excedente na parte que corresponder à taxa normal.

13. Nos casos de contribuintes casados, as taxas apli-
cáveis são as correspondentes à do rendimento global 
dividido por dois e, o resultado assim obtido, multiplicado 
por dois, para se apurar a colecta.

14. No método de “splitting” (quociente conjugal) e para 
efeitos do disposto no número 12, deve ser multiplicada 
por dois a parte de rendimentos que corresponder à taxa 
média.

15. Para efeitos de cálculo do imposto único, de acordo 
com as regras defi nidas nos números anteriores, é uti-
lizado o impresso modelo 6 A, cuja cópia é remetida ao 
contribuinte pela Repartição de Finanças competente.
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Artigo 17º

Retenções na fonte – remunerações fi xas

1. Os contribuintes sujeitos ao método de verifi cação, 
bem como as entidades isentas, os serviços do Estado, 
autarquias locais ou seus organismos, ainda que perso-
nalizados, e as pessoas colectivas de utilidade pública 
administrativa e quaisquer outros organismos nacionais 
e internacionais que paguem, ou ponham à disposição, 
rendimentos de prestação de serviços por conta própria 
e da categoria D devem, no momento do seu pagamento 
ou de colocação à disposição dos adquirentes, reter o IUR, 
de acordo com as normas previstas no artigo 16º e no nú-
mero 1 do artigo 18º da presente Lei, conforme for o caso.

2. A tabela de retenções na fonte mensal das remu-
nerações fi xas é determinada mediante aplicação das 
fórmulas previstas no artigo 20º da presente Lei, ou, em 
sua substituição, nos casos permitidos, por aplicação da 
tabela prática de retenção mensal, constante da Portaria 
aprovada pelo membro do Governo responsável pela área 
das fi nanças.

3. No caso de remunerações fi xas relativas a períodos 
inferiores ao mês, considera-se como remuneração mensal 
a soma das importâncias atribuídas ou pagas ou coloca-
das à disposição em cada mês.

4. Para determinação da importância a reter nos 
termos do número 1, considera-se remuneração mensal 
o montante pago a título de remuneração fi xa, acresci-
do, salvo disposição em contrário, de quaisquer outras 
importâncias que tenham a natureza de rendimento 
do trabalho dependente, tal como vem defi nido no Re-
gulamento do IUR, pagos ou colocados à disposição do 
seu titular no mesmo período, ainda que respeitantes a 
meses anteriores.

5. O montante a reter em cada mês não pode ser supe-
rior a 35% (trinta e cinco por cento) do rendimento pago 
ou colocado à disposição no mesmo período.

6. Se as entidades referidas no número 1 pagarem 
ou colocarem à disposição rendimentos da categoria A, 
devem reter na fonte, mensalmente, em sede do IUR, 
10% (dez por cento) do valor dos respectivos contratos.

7. Os valores retidos na fonte, em sede do IUR, confor-
me os números 1 e 6, são havidos como pagamento por 
conta da colecta a suportar pelo titular dos rendimentos 
no lançamento do ano seguinte a essa retenção.

8. Os valores retidos na fonte pelos rendimentos sujeitos 
ao IUR são entregues nos cofres do Estado, através das 
guias GP010 ou GP014 directamente no banco, sem neces-
sidade de registo prévio na repartição de fi nanças, conforme 
se trate de serviços privados ou públicos, acompanhados 
de um extracto da folha de salários, até ao décimo quinto 
dia do mês seguinte ao do pagamento dos rendimentos.

Artigo 18º

Retenções na fonte – remunerações não fi xas

1. As taxas de retenção na fonte para os rendimentos 
provenientes de recibos de pagamento, de prestação de 
serviços ou qualquer outro rendimento e para os pro-

venientes de actividades enquadráveis nas profi ssões 
liberais referidas no artigo 22º da presente Lei ou equi-
paradas são as seguintes:

Remuneração por recibo Valor Taxa
Até 5.000$00 10%

De mais de 5.000$00 e até 50.000$00 15%
De mais de 50.000$00 e até 100.000$00 20%
Superior a 100.000$00 24%

2. Enquadram-se no conceito de prestação de serviço 
as remunerações auferidas, acessoriamente, por funcio-
nários públicos ou não, que desempenhem funções em 
projectos públicos ou privados.

3. A taxa de retenção na fonte para todas as outras 
actividades de prestação de serviços não constantes da 
tabela dos mínimos das profi ssões liberais ou equiparadas 
é de 10% (dez por cento) sobre o recibo de prestação de 
serviço, sempre que paga pelos contribuintes sujeitos ao 
método de verifi cação, serviços do Estado, autarquias 
locais e seus serviços, ainda que personalizados, e pelas 
pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e 
quaisquer outros organismos.

Artigo 19º

Processamento conjunto das remunerações

1. São processados, de forma global, conjuntamente 
com os vencimentos, as remunerações acessórias, no-
meadamente as gratifi cações, as horas extraordinárias, 
as custas, as participações nos emolumentos, os valores 
pagos pelos projectos e outros abonos e subsídios perma-
nentes, variáveis ou eventuais.

2. Os respectivos descontos do IUR, aplicados às 
situações descritas no número anterior, devem ser pro-
cessados, obedecendo às regras de cálculo previstas no 
Regulamento do IUR.

3. São consideradas remunerações, e entram para o 
cálculo da taxa de IUR, os ordenados, salários, vencimen-
tos, pensão de reforma e de aposentação, subsídio de re-
sidência, subsídio de refeição, subsídio de férias, subsídio 
de natal, prémio de produtividade, gratifi cações, horas 
extraordinárias, comissões ou prémios, participações em 
custas e multas, participações nos emolumentos, senhas 
de presença, abonos para falha e ajudas de custo na parte 
que exceda os limites fi xados por lei e outros subsídios e 
abonos fi xos, variáveis ou eventuais.

4. Nos casos em que o pagamento dessas remunerações 
acessórias for totalmente impossível de se fazer através 
do sistema de englobamento com os vencimentos mensais, 
por serem pagas por várias entidades, aplica-se o regime 
de retenção na fonte previsto no número 1 do artigo 18º 
da presente Lei.

5. Para efeito do disposto no numero 1 deste artigo, 
os subsídios de férias e de natal são sempre objecto de 
retenção autónoma, pelo que não podem ser adicionados 
às remunerações dos meses em que são pagos ou postos 
à disposição para o cálculo do imposto a reter.

6. Quando os subsídios de férias e de natal forem pagos 
fraccionadamente, retem-se, em cada pagamento, a parte 
proporcional do imposto calculado nos termos do número 
anterior para o total daqueles subsídios.
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Artigo 20º

Fórmulas de retenção

1. As fórmulas de retenção mensal são as seguintes:

a) «Não casado»:

é o imposto a reter;

é o total da remuneração mensal;

p é o período correspondente ao numero de 
vencimentos anual previsto;

ME é o valor do Mínimo de Existência 
estabelecido por Lei;

 é a percentagem do valor que se considera 
para afectar os encargos familiares dos 
contribuintes;

EF Encargos Familiares considerando os valores 
dos plafonds de cada situação;

N é a taxa normal a ser aplicada conforme a 
tabela em vigor e resultante do valor de

PA é a Parcela a abater calculado nos termos do 
número 7 do artigo 16º.

b) «Casado único titular»:

Para este caso N deve ser calculado tendo em 
conta o valor resultante de: 

c) «Casado dois titulares»:

2. A percentagem do benefício da dedução duodecimal dos 
encargos familiares é de 11,67% (onze virgula sessenta e 
sete por cento) dos máximos de despesas dedutíveis previs-
tas na lei, não podendo os encargos ultrapassar o máximo 
de 640.000$00 (seiscentos e quarenta mil escudos).

3. Para efeito do disposto nos números anteriores 
e no artigo 19º, deve a entidade patronal solicitar ao 
contribuinte, no inicio do exercício de funções, os dados 
indispensáveis relativos à sua situação pessoal e familiar, 
fi cando este obrigado a comunicar qualquer alteração que 
se vier a verifi car.

4. Nos casos em que o contribuinte não forneça à en-
tidade patronal os dados referidos no número anterior, 
a retenção deve ser efectuada de acordo com a tabela 
aplicável aos contribuintes não casados.

5. Sem prejuízo da aplicação da alínea f) do artigo 12º 
do Regulamento do IUR, quando sejam pagos ou coloca-
dos à disposição do respectivo titular de rendimentos, 
salários em atraso, bem como os devidos em função de 
actualizações salariais, promoções, reclassifi cações e 
outro de idêntica natureza, quando qualquer deles deva 
ser imputado a anos anteriores, a entidade pagadora 
deve proceder à retenção autónoma do IUR, utilizando, 
para o efeito, as fórmulas constantes no número 1 deste 
artigo, que são aplicadas tantas vezes quantos os anos, 
ou fracção, a que os rendimentos respeitem.

6. Quando os rendimentos a que se refere o número 
anterior forem pagos ou colocados à disposição do seu 
titular no ano a que respeitem, o respectivo montante é 
adicionado às remunerações, havendo-as, do mês ou me-
ses a que devam ser imputadas, recalculando-se o IUR em 
função daquele somatório e retendo-se apenas a diferença 
entre o imposto assim calculado e o que eventualmente 
tenha sido já retido com referência ao mesmo mês.

7. Sempre que se verifi quem incorrecções nos montantes 
retidos sobre remunerações do trabalho dependente 
devidos a erros imputáveis à entidade pagadora, a cor-
recção deve ser efectuada na primeira retenção a que 
deva proceder-se após a detecção do erro, sem, porém, 
ultrapassar o último período de retenção anual.

Artigo 21º

Falta de entrega de retenções na fonte

1. O Chefe da Repartição de Finanças ao tomar conhe-
cimento de que o valor do imposto retido na fonte não deu 
entrada nos cofres do Estado, dentro do prazo legalmente 
estabelecido, deve proceder à liquidação ofi ciosa do im-
posto, sem prejuízo da multa cominada ao infractor e dos 
juros compensatórios a liquidar nos termos do Código 
Geral Tributário.

2. Tornada a dívida líquida, certa e exigível, e não tendo 
sido efectuado o seu pagamento, deve o Chefe da Repar-
tição de Finanças extrair certidão de relaxe e instaurar 
o competente processo de execução fi scal. 

3. As entidades obrigadas a fazer a retenção na fonte 
ou a entrega total ou parcial de qualquer outra prestação 
tributária, se o não fi zerem dentro do prazo estabelecido 
na lei, são punidas com multa variável entre o valor da 
prestação em falta e o dobro da mesma, até ao limite 
máximo estabelecido no artigo 106º do Código Geral 
Tributário.

Artigo 22º

Tabela supletiva dos mínimos do Imposto Único 
sobre o Rendimento

A tabela dos mínimos aplicável aos rendimentos de 
prestação de serviços e de profi ssões liberais exercidas 
por conta própria, de forma independente, é a seguinte:
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Or-
dem Profi ssão Liberal

Rendi-
mentos 

Mínimos 
(Contos)

 %
Despesas 

dedutíveis 

1
Engenheiros agrónomos, analistas e 
silvicultores

  

1.1 Engenheiros agrónomos 1.810 15
1.2 Analistas 1.810 15
1.3 Silvicultores ou engenheiros-técnicos agrários 1.810 15
2 Arquitectos, engenheiros e técnicos similares   
2.1 Arquitectos urbanistas 2.140 20
2.2 Engenheiros e engenheiros-técnicos 2.140 20
2.3 Desenhadores, topógrafos e construtores civis 1.680 15
3 Economistas, contabilistas e outros similares   
3.1 Economistas, auditores e consultores 2.010 20
3.2 Contabilistas, técnicos de contas e guarda-livros 1.680 15

3.3
Técnicos e especialistas em gestão de recur-
sos humanos e organização 2.010 15

4 Advogados, Juristas e Solicitadores   
4.1 Advogados 2.010 20
4.2 Consultores jurídicos ou fi scais 2.010 20
4.3 Solicitadores 900 15
5 Médicos, Psicólogos e Sociólogos   
5.1 Médicos de clínica geral ou estomatologistas 2.010 20
5.2 Médicos de especialidade 2.340 20
5.3 Médicos veterinários 1.680 15
5.4 Psicólogos e sociólogos 1.510 15
6 Enfermeiros, parteiras e outros similares   
6.1 Enfermeiros, fi sioterapeutas e massagistas 1.680 15
6.2 Parteiras, dentistas e outros 900 20
7 Professores e explicadores de ensino   
7.1 Professores e explicadores de ensino superior 1.340 20
7.2 Professores e explicadores 900 15
7.3 Mestres de desporto ou ofícios 900 15

8
Artistas plásticos, actores, compositores, in-
térpretes musicais, jornalistas e repórteres   

8.1 Pintores, escultores, decoradores e outros 1.120 15
8.2 Cantores, músicos e artistas de televisão 900 15
8.3 Jornalistas e repórteres 900 15

9
Técnicos de informática, telecomunicações 
ou de sistemas de informação 2.340 20

10 Outras profi ssões liberais   
10.1 Despachantes ofi ciais 2.340 20
10.2 Comissionistas 2.340 20
10.3 Administradores de bens 1.340 15
10.4 Dactilógrafos e operadores de informática 670 10
10.5 Outros com curso superior, médio ou técnico 1.340 15

Artigo 23º

Início de actividade – empresas

Relativamente às empresas fi scalmente defi nidas nos 
termos do IUR, a fi xação pelo método de estimativa a 
efectuar no início da actividade serve de base à liquidação 
provisória a ser paga no mês de Janeiro do ano seguinte.

Artigo 24º

Tributação dos subsídios de compensação

Os subsídios concedidos pelo Estado às Empresas para 
compensar custos com a produção e/ou fornecimentos de 
bens e serviços são considerados proveitos tributáveis 
para efeitos fi scais.

Artigo 25º

Títulos do Tesouro

Para efeitos do IUR, os rendimentos obtidos por títulos 
do tesouro, que não tenham sido colocados no mercado se-
cundário, são considerados proveitos tributáveis, devendo 
constar da declaração de rendimento e apresentados 
conjuntamente com a escrita.

Artigo 26º

Títulos de consolidação e mobilização fi nanceiras

Os rendimentos dos Títulos de Consolidação e Mobi-
lização Financeiras (TCMF) são isentos de quaisquer 
impostos.

Artigo 27º

Deduções no Imposto Único sobre o Rendimento

São deduzidos à matéria colectável, para efeitos do 
IUR, 50% (cinquenta por cento) do salário anual pago 
pelas empresas sujeitas ao método de verifi cação aos 
contabilistas e auditores certifi cados com idade igual ou 
inferior a 35 (trinta e cinco) anos, contratados em 2011.

Artigo 28º

Alteração ao regulamento do Imposto Único
sobre o Rendimento

São alterados os artigos 5º, 12º e 16º do Regulamento 
do Imposto Único sobre o Rendimento, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 1/96, de 15 de Janeiro, que passam a ter 
a seguinte redacção:

“Artigo 5º  

Extensão da obrigação do imposto

1.[…]

2.[…]

3.[…]

a) […]

b) […]

c) Rendimentos a seguir mencionados cujo devedor 
tenha residência, sede ou direcção efectiva em 
território cabo-verdiano, ou cujo pagamento 
seja imputável a um estabelecimento estável 
nele situado:

i) Rendimentos provenientes de prestação de 
serviços e os auferidos no exercício, por conta 
própria, de profi ssão em que predomine o 
carácter cientifi co, artístico ou técnico da 
actividade do contribuinte, bem como os 
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provenientes da propriedade intelectual ou 
industrial e da prestação de informações 
resultantes de experiencias adquiridas 
no sector industrial, comercial, agrícola, 
piscatório ou científi co;

ii) Rendimentos derivados do uso ou da concessão 
do uso de equipamento agrícola, piscatório, 
industrial, comercial ou científi co;

iii) Outros rendimentos da aplicação de capitais;

iv) Remunerações auferidas na qualidade de 
membro de órgãos estatutários de pessoas 
colectivas e outras entidades;

v) Ganhos de jogos, lotarias e apostas mútuas.

[...]
Artigo 12º

Rendimentos pessoais 

1. São isentos de imposto único:

a) Os rendimentos de trabalho dependente no 
valor anual igual ou inferior a 200.000$00 
(duzentos mil escudos); 

[...]

2. Para efeitos da aplicação da alínea b) do número 1, 
são estabelecidos os seguintes limites:

a) Abonos para falhas: 15% (quinze por cento) 
da remuneração mensal fi xa dos caixas e 
tesoureiros;

b) Ajudas de custos e despesas de representação: 
até os limites estabelecidos na função pública;

c) Subsídio de refeição quando atribuído em função 
do serviço: até o valor do mínimo de existência 
legalmente estabelecido;

d) Subsídio de utilização de veículos automóveis 
em função do serviço: até o montante anual 
de 120.00$00 (cento e vinte mil escudos); 

e) Subsídio de habitação ou rendas em função do 
serviço: até o montante anual de 240.000$00 
(duzentos e quarenta mil escudos).

3. Para efeitos da alínea b) do número 1, considera-se 
que os subsídios referidos no número anterior são atri-
buídos em função do serviço quando os mesmos têm por 
fi nalidade única e exclusiva atribuir uma compensação 
pecuniária motivada por um acréscimo excepcional de 
despesas a efectuar pelos trabalhadores ou membros de 
órgãos sociais, em resultado das suas funções específi cas 
dentro da empresa, ou quando estabelecidos no próprio 
estatuto.

[...]
Artigo 16º

Rendimentos de trabalho dependente - deduções e abatimentos

1. […]

1.2) Encargos familiares

[...]
a) 80% (oitenta por cento) das despesas de educação 

com dependentes, incluindo os maiores de 
idade até 26 (vinte e seis) anos, bem como 
das despesas de educação dos contribuintes 
que tenham estado matriculados num 
estabelecimento de ensino médio ou superior, 
e tenham obtido aproveitamento escolar, com 
um máximo de 300.000$00 (trezentos mil 
escudos) ”;

[...]
Artigo 29º

Aditamento ao Regulamento do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado

1. São aditados os números 5 e 6 ao artigo 18º, assim 
como os números 3, 4, 5 e 6 ao artigo 66º do Regulamento 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pela 
Lei n.º 21/VI/2003, de 14 de Julho, conforme se segue:

“Artigo 18º

(Imposto suportado)

[...]

5. Não pode, igualmente, deduzir-se o imposto que 
resulte de operações em que o transmitente dos bens, ou 
prestador dos serviços, não entregar aos cofres do Estado 
o imposto liquidado, quando o sujeito passivo tenha ou 
deva ter conhecimento de que o transmitente dos bens, 
ou prestador de serviços, não dispõe de adequada es-
trutura empresarial susceptível de exercer a actividade 
declarada.

6. Para efeitos do exercício do direito à dedução, 
consideram-se passados em forma legal, as facturas ou 
documentos equivalentes que contenham os elementos 
previstos no número 5 do artigo 32º. “

Artigo 66º

(Responsabilidade do adquirente)

[…]

3. Nas transmissões de bens ou prestações de serviços 
realizadas ou declaradas com a intenção de não entregar 
aos cofres do Estado o imposto correspondente, são tam-
bém responsáveis solidários pelo pagamento do imposto, 
os sujeitos passivos abrangidos pelas alíneas a), b) e 
c) do número 1 do artigo 2º, que tenham intervindo ou 
venham a intervir, em qualquer fase do circuito econó-
mico, em operações relacionadas com esses bens ou com 
esses serviços, desde que aqueles tivessem ou devam ter 
conhecimento dessas circunstâncias.

4. O disposto no número anterior é aplicável às trans-
missões de bens e prestações de serviços, a defi nir por 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
das Finanças, quando estejam em causa operações re-
lacionadas com actividades cujas práticas descritas no 
número 1 ocorram de forma reiterada.

5. Para efeitos do disposto neste artigo, presume-se que 
o sujeito passivo tem conhecimento de que o imposto re-
lativo às transmissões de bens ou prestações dos serviços 
não foi ou não venha a ser integralmente entregue aos 
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cofres do Estado, sempre que o preço por ele devido, pelos 
bens ou serviços em causa, seja inferior ao preço mais 
baixo que seria razoável pagar em situação de livre con-
corrência, ou seja inferior ao preço relativo a esses bens 
ou serviços em fases anteriores de circuito económico. 

6. A presunção referida no número anterior é elidida se 
for demonstrado que o preço praticado, numa das fases 
do circuito económico, se deve a circunstâncias não rela-
cionadas com a intenção de não pagamento do imposto.”

Artigo 30º

Imposto Único sobre o Rendimento – Reembolsos

1. Os contribuintes em dívida resultante do IUR de 
anos anteriores em caso algum benefi ciam-se dos reem-
bolsos enquanto não regularizarem a sua situação.

2. A diferença entre o IUR devido a fi nal e o que tiver 
sido entregue nos cofres do Estado, em resultado de re-
tenção na fonte, é liquidada adicionalmente ou restituída 
até Setembro do ano seguinte.

Artigo 31º

Isenção de emolumentos em certidões

As emissões de certidões ou de qualquer outro docu-
mento necessário para o cumprimento de obrigações 
fi scais são gratuitas.

Artigo 32º

Obrigações cotadas em bolsa

Os rendimentos das obrigações ou dos produtos de 
natureza análoga, emitidas durante o ano 2011, que não 
sejam títulos da dívida pública, com colocação pública e 
cotada na Bolsa de Valores de Cabo Verde, são tributados, 
a taxa de 5% (cinco por cento) em IUR, até ao fi nal das 
suas maturidades.

Artigo 33º

Incentivos à contratação de pessoas portadoras 
de defi ciência

1. As empresas sujeitas ao método de verifi cação que 
contratarem trabalhadores portadores de defi ciência que 
reduza a sua capacidade de trabalho, benefi ciam-se de 
uma majoração nos custos decorrentes, para efeitos do 
IUR, nas seguintes proporções:

a) Se a redução da capacidade de trabalho for 
igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) 
e inferior a 66% (sessenta e seis por cento), a 
majoração é de 80% (oitenta por cento);

b) Se a redução da capacidade de trabalho for 
inferior a 50% (cinquenta por cento), a 
majoração é de 30% (trinta por cento).

2. A majoração referida no número anterior é reduzida 
a metade quando o trabalhador portador de defi ciência te-
nha sido contratado por período inferior a 6 (seis) meses.

3. O disposto no número anterior é aplicável aos con-
tratos a tempo parcial, aplicando-se, com as necessárias 
adaptações, o princípio da proporcionalidade.

4. Para efeitos deste artigo, considera-se defi ciente o 
trabalhador que possua capacidade de trabalho inferior 
a 80% (oitenta por cento) da capacidade normal exigida 
a um trabalhador não portador de defi ciência numa si-
tuação profi ssional comparável.

Artigo 34º

Incentivos às entidades empregadoras que contratem jovens 
ou desempregados de longa duração

1. As empresas sujeitas ao método de verifi cação que 
contratem jovens com idade não superior a 30 (trinta) 
anos benefi ciam de uma majoração nos custos decorren-
tes, para efeitos do IUR, nas seguintes proporções:

a) Se o número líquido de postos de trabalho for 
inferior ou igual a 5 (cinco), a majoração é de 
30% (trinta por cento);

b) Se o número líquido de postos de trabalho for 
superior a 5 (cinco), a majoração é de 50% 
(cinquenta por cento).

2. Os incentivos previstos aplicam-se apenas a contra-
tos com duração igual ou superior a 1 (um) ano.

3. Os incentivos a que se refere o número 1 são apli-
cáveis, nos mesmos termos, às empresas sujeitas ao 
método de verifi cação que contratarem desempregados 
de longa duração. 

4. Considera-se desempregado de longa duração, 
aquele que se encontrar na situação de desemprego, 
devidamente comprovada, por período igual ou superior 
a 1 (um) ano.

Artigo 35º

Incentivos à contratação de jovens para estágios 
ou reconversão profi ssional

Para efeitos do IUR das pessoas colectivas, os encar-
gos com a contratação de jovens com idade inferior a 
30 (trinta) anos para estágio, formação ou reconversão 
profi ssional em empresas, com duração mínima de 1 
(um) mês e duração máxima de 1 (um) ano, são levados 
a custos em valor correspondente a 150% (cento e cin-
quenta por cento).

Artigo 36º

Incentivos aos jovens empresários

1. As empresas que vierem a ser criadas por jovens em-
presários com idades compreendidas entre os 18 (dezoito) e 
os 35 (trinta e cinco) anos gozam de isenção do IUR.

2. A isenção prevista no número anterior vigora por 
um período de 3 (três) anos.

3. Para efeitos da aplicação dos números anteriores as 
empresas devem, cumulativamente, reunir as seguintes 
condições: 

a) Serem consideradas pequenas ou médias 
empresas (PME), em nome individual ou sob 
a forma de sociedade comercial, devendo, 
neste último caso, os jovens empresários 
deter uma participação social igual ou 
superior a 60% (sessenta por cento), e 
estarem proporcionalmente representados 
nos respectivos órgãos de gestão;

b) Não serem devedoras do Estado, ou da 
Segurança Social, a título individual ou 
colectivo, de quaisquer impostos, taxas, 
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quotizações ou contribuições obrigatórias 
ou comprovarem que o seu pagamento se 
encontra formalmente assegurado;

c) Disporem de contabilidade actualizada e 
regularmente organizada nos termos da lei. 

4. O incentivo previsto no presente artigo, só se aplica 
à uma única empresa.

Artigo 37º

Incentivos à formação de jovens

1. Para efeitos do IUR das pessoas colectivas, os custos 
realizados pela empresa e correspondentes à formação 
de jovens com idade não superior a 35 (trinta e cinco) 
anos são levados a custo em valor correspondente a 150% 
(cento e cinquenta por cento).

2. A formação referida no número anterior diz respeito 
à frequência de cursos profi ssionais, médios ou superiores 
em estabelecimentos de ensino ou de formação profi s-
sional no país e certifi cados por entidades competentes.

3. Os referidos encargos com a formação dizem respeito 
a bolsas de estudo ou despesas de inscrição e propinas 
fi nanciadas pelas empresas, devidamente comprovadas 
por certifi cados de frequência emitidos pelos estabe-
lecimentos de ensino ou formação aos trabalhadores 
benefi ciários.

Artigo 38º

Incentivos à concessão de bolsas de estudo de mérito

2. Para efeitos do IUR das pessoas colectivas, os 
encargos realizados pela empresa e correspondentes à 
atribuição, pela mesma, de bolsas de estudo de mérito a 
jovens estudantes com idade não superior a 25 (vinte e 
cinco) anos são levados a custo em valor correspondente 
a 130% (cento e trinta por cento).

3. A empresa defi ne os critérios de atribuição de bolsas 
de estudo de mérito, devendo os mesmos serem homo-
logados pelo departamento governamental competente. 

4. A atribuição de bolsas de estudo de mérito é feita 
obrigatoriamente mediante concurso público anunciado 
antes do início do ano escolar a que a atribuição da bolsa 
se refere.

Artigo 39º

Incentivos à habitação jovem

1. Na compra ou construção de habitação própria, até 
ao limite de 7.000.000$00 (sete milhões de escudos), os 
jovens com idade até 35 (trinta e cinco) anos e os casais 
jovens cuja soma de idade não seja superior a 70 (setenta) 
anos pagam 50% (cinquenta por cento) dos encargos 
registais e notariais.

2. Se o preço da compra ou da construção for superior 
ao montante referido no número 1, o benefi ciário fi ca 
obrigado a pagar a totalidade dos encargos registais e 
notariais na parte que exceder esse limite.

3. Se ocorrer a transferência da propriedade, para cuja 
compra ou construção se tenha benefi ciado da isenção 
referida no número 1, o transmitente fi ca obrigado ao 
pagamento, no acto de transferência, do montante cor-
respondente aos encargos de que tenham fi cado isentos.

4. Tratando-se de casais, nenhum dos cônjuges poderá 
ter idade superior a 40 (quarenta) anos.

Artigo 40º

Incentivos à produção e importação de areia

1. É concedida às empresas que tenham por objecto ex-
clusivo a produção e ou a importação de areia, legalmente 
estabelecidas, isenção de direitos aduaneiros na impor-
tação de máquinas, instrumentos e utensílios, incluindo 
tubagens e material reutilizável contra a propagação de 
areia pelo ar, bem como os respectivos acessórios e peças 
separadas, material de carga e de transporte de merca-
dorias, destinados ao uso exclusivo das suas actividades.

2. No transporte marítimo de areia extraída fora do 
território nacional:

a) Não há lugar ao pagamento de qualquer taxa 
portuária para os casos em que a descarga de 
areia seja realizada fora da área portuária 
convencional;

b) Não há lugar ao pagamento de qualquer 
remuneração pelo serviço de pilotagem para 
os casos em que este serviço não seja solicitado 
expressamente pela empresa;

c) Não há lugar ao pagamento de qualquer taxa 
que incida sobre os salários dos marítimos 
afectos ao navio engajado no transporte de 
areia, considerando que este funciona em 
regime offshore;

d) O navio utilizado na operação de transporte 
de areia fi ca sujeito às normas 
internacionalmente aceites para este tipo de 
actividades;

e) Fica garantida a liberdade de movimentos dos 
equipamentos envolvidos no transporte de 
areia, em observância da legislação nacional 
e das normas internacionais.

3. Os bens que se benefi ciam dos incentivos fi scais de 
carácter aduaneiro, referidos nos números anteriores, 
não podem ter destino ou aplicação diferente do invocado 
para a concessão do benefi cio, nem ser alienados, dentro 
do período de 5 (cinco) anos, a contar da sua importação, 
sem autorização do Director-Geral das Alfândegas, me-
diante o pagamento dos direitos e demais imposições, 
calculados com base no valor aduaneiro reconhecido e 
aceite na data de alienação.

4. A fraude na obtenção dos incentivos fi scais de ca-
rácter aduaneiro, previstos no presente artigo, bem como 
a utilização dos bens que deles se benefi ciam para fi ns 
diferentes daqueles para que os mesmos incentivos foram 
concedidos, constituem descaminho de direitos.

5. Os incentivos referidos neste artigo são concedidos 
através de contrato de concessão de incentivos, celebrado 
entre as empresas e o membro do Governo responsável 
pela área das Finanças.

6. Estão excluídas do âmbito do presente artigo as 
empresas que se dedicam à extracção de areia no terri-
tório nacional.

Artigo 41º
Indústria de transportes marítimos

1. Ficam isentas de tributação sobre os lucros, durante 
um período de 5 (cinco) anos, a contar do início de activi-
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dade, as sociedades comerciais pertencentes a cidadãos de 
nacionalidade cabo-verdiana e as sociedades comerciais 
participadas em, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 
por pessoas singulares ou colectivas cabo-verdianas que 
exerçam a indústria de transportes marítimos.

2. Os incentivos fi scais referidos no número anterior 
estão sujeitos a um processo de reconhecimento prévio, 
por acto administrativo do membro do Governo respon-
sável pela área das Finanças, após análise, em concreto, 
dos pressupostos subjectivos e objectivos dos benefícios 
em causa.

3. Constituem pressupostos subjectivos dos benefícios 
a que alude o número anterior:

a) A existência de sociedades comerciais 
pertencentes a cidadãos de nacionalidade 
cabo-verdiana ou de sociedades comerciais 
participadas em, pelo menos, 25% (vinte e 
cinco por cento) por pessoas singulares ou 
colectivas nacionais que exerçam a indústria 
de transportes marítimos;

b) A iniciativa do interessado consubstanciada 
em requerimento dirigido especifi camente à 
obtenção do benefício fi scal;

c) A prova da verifi cação dos pressupostos de 
reconhecimento nos termos do presente diploma;

d) O início de actividade e a existência legal da 
empresa ou da sociedade comercial referida 
na alínea a) em momento posterior à entrada 
em vigor do presente diploma.

4. Constituem pressupostos objectivos dos benefícios 
a que alude o número 2 do presente artigo:

a) Que os contratos de compra e venda ou de locação 
fi nanceira, tendo por objecto navios, sejam 
celebrados por preço não inferior ao preço de 
mercado;

b) Que os contratos de afretamento de navios 
a casco nu sejam celebrados a preços não 
superiores ao preço de mercado;

c) Que os preços de afretamento sejam pagos em 
Cabo Verde ou, quando pagos no exterior, 
sejam transferidos para Cabo Verde.

Artigo 42º
Incentivos às empresas de transportes urbanos de 

passageiros

1. Ficam isentas de direitos aduaneiros as empresas 
de transporte urbano de passageiros, na importação de 
autocarros novos, sem uso, devidamente equipados.

2. A isenção prevista no número anterior depende do 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
das Finanças, mediante parecer da Direcção-Geral dos 
Transportes Rodoviários.

Artigo 43º
Incentivos à renovação da frota de veículos pesados 

destinados ao transporte de mercadorias

1. Ficam isentos de direitos aduaneiros, a importação, 
feita por pessoas singulares, de veículos pesados desti-
nados ao transporte de mercadorias, desde que a idade 
do veículo não seja superior a 5 (cinco) anos.

2. Para efeitos de aplicação do número anterior, o 
importador deve fazer prova, junto das Alfandegas, de 
que é possuidor de um veículo com mais de 10 anos da 
mesma categoria, licenciado pelos serviços competentes.

Artigo 44º

Incentivos ao investimento na área da saúde

1. Ficam isentas de direitos aduaneiros, as empresas 
ou clínicas privadas na importação de equipamentos no-
vos e modernos que venham contribuir para a melhoria 
da capacidade de resposta em termos de diagnóstico e 
terapêutica no País e que possam contribuir, efectiva-
mente, para a redução de evacuações de doentes para o 
estrangeiro.

2. A isenção prevista no número anterior pode ser par-
cial ou total, dependendo de parecer técnico dos serviços 
competentes do departamento governamental da área da 
Saúde e do despacho favorável do membro do Governo 
responsável pelas fi nanças.

Artigo 45º

Incentivos à indústria farmacêutica

Fica isenta de direitos aduaneiros, desde que seja rea-
lizada por empresas industriais farmacêuticas inscritas 
no cadastro industrial e nele averbadas, a importação de:

a) Matérias-primas e subsidiárias, matérias e 
produtos acabados e semi-acabados para 
incorporação nos produtos fabricados pela 
indústria farmacêutica nacional;

b) Material para embalagem e acondicionamento 
de produtos fabricados pela indústria 
farmacêutica nacional.

Artigo 46º

Incentivos às corporações policiais e de bombeiros

São isentos de direitos aduaneiros, os materiais de 
defesa e policiamento, instrução e aquartelamento, 
importados pela Polícia Nacional, Polícia Judiciária e 
Corporações de Bombeiros, destinados ao uso exclusivo 
das respectivas corporações, nomeadamente:

a) Armamentos;

b) Automóveis e motociclos;

c) Equipamentos de transmissão;

d) Munições;

e) Equipamentos destinados à técnica canina.
Artigo 47º

Incentivos às casas de cultura e de espectáculos

1. Fica isenta de direitos aduaneiros, a importação de 
equipamentos destinados às casas de cultura e de espec-
táculos, mediante parecer favorável do departamento 
governamental responsável pela área da Cultura.

2. A concessão dos benefícios fi scais previstos no nú-
mero anterior é da competência do DirectorGeral das 
Alfândegas.
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Artigo 48º

Isenção na importação de equipamentos musicais

1. Ficam isentos de direitos aduaneiros, os equipamen-
tos musicais e seus acessórios, não fabricados no país, 
quando importados pelas seguintes entidades:

a) Conjuntos e agrupamentos musicais;
b) Escolas de música.

2. A concessão dos benefícios previstos no número ante-
rior é da competência do Director-Geral das Alfândegas.

Artigo 49º

Incentivos à prática do desporto

1. Fica isenta de direitos aduaneiros, a importação de 
materiais desportivos destinados à prática do desporto 
no seio dos clubes e dos estabelecimentos de ensino, feita 
pelas seguintes entidades:

a) Os clubes desportivos legalmente reconhecidos;
b) As associações e federações desportivas 

legalmente constituídas;
c) Os estabelecimentos de ensino legalmente 

instituídos;
d) O Comité Olímpico Cabo-Verdiano; 
e) Os departamentos estatais que tutelam os sectores 

da educação, da juventude e do desporto.
2. A concessão dos benefícios fi scais previstos no nú-

mero anterior é da competência do Director Geral das 
Alfândegas.

Artigo 50º

Incentivos à comunicação social

1. São isentas de direitos, quando importadas por em-
presas de comunicação social legalmente estabelecidas 
e destinadas, exclusivamente, ao apetrechamento das 
suas instalações ou para o serviço de reportagem, as 
seguintes mercadorias:

a) Viaturas para serviços de reportagens e carros de 
exterior, aparelhos, mobiliários, máquinas e 
instrumentos eléctricos ou electrónicos, incluindo 
equipamentos informáticos, seus acessórios e 
peças separadas, fi os, fi chas e cabos;

b) Ferramentas de uso em electrónica e electricidade;
c) Antenas, postes e torres de transmissão;
d) Discos, fi tas e cassetes ou quaisquer outros 

suportes magnéticos, gravados ou não, 
incluindo os destinados a computadores;

e) Material de isolamento acústico e aparelhos 
centrais de ar condicionado para uso exclusivo 
em estúdio;

f) Chapas, tintas, reveladores, offset, material 
fotográfi co e de fi lmagem, incluindo o de 
laboratório;

g) Papel para impressão de jornais.
2. As mercadorias referidas no número anterior não 

podem ter destino ou aplicação diferente do invocado 

para a concessão do benefício, nem serem alienadas antes 
de decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir da 
data de desembaraço alfandegário, sem autorização do 
Director-Geral das Alfândegas, mediante o pagamento 
dos direitos e demais imposições que forem devidos.

Artigo 51º

Incentivos às empresas de telecomunicações e internet

1. É concedida às empresas que se dedicam à explo-
ração dos serviços de telecomunicações e internet, bem 
como estabelecimentos de ensino público ou privado e 
centros de juventude, com exclusão dos cyber cafés e 
telecentros privados, isenção de direitos na importação 
dos seguintes bens:

a) Material e equipamento informático, rádio-
telefónico, de telecomunicações e internet, seus 
acessórios e peças separadas, exclusivamente 
destinados às suas instalações, incluindo 
torres, antenas e viaturas especiais, para 
exploração técnica dos serviços;

b) Equipamento administrativo, na fase de 
instalação dos serviços.

2. Para efeitos do disposto neste artigo, os estabeleci-
mentos de ensino e os centros de juventude deverão estar 
reconhecidos como instituições de utilidade pública pelos 
membros do Governo responsáveis, respectivamente, 
pelas áreas da Educação e da Juventude.

Artigo 52º

Concessão de isenções aduaneiras

As isenções aduaneiras previstas na presente Lei e 
demais legislação em vigor não implicam o exercício 
automático do direito à importação das mercadorias 
objecto das mesmas, podendo, contudo, a Administração 
Comercial autorizar, excepcionalmente, aos benefi ciários 
das isenções, a importação directa de mercadorias que 
não existam no mercado nacional ou não possam ser 
importadas por operadores licenciados para o efeito.

Artigo 53º

Regime Especial

Até aprovação pela Assembleia Nacional do regime 
especial de aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado nas transmissões de bens e serviços sujeitos a preços 
fi xados por Autoridade Administrativa, mantém-se em 
vigor o regime especial estipulado nos artigos 50º a 61º 
do capítulo VII da Lei de aprovação do Orçamento do 
Estado de 2008.

CAPÍTULO VII
Operações activas, regularizações e garantias 

do Estado
Artigo 54º

Operações activas

1. Fica o Governo autorizado, através do membro do 
Governo responsável pela área das Finanças, a conceder 
empréstimos de retrocessão resultantes da cooperação 
fi nanceira e a realizar outras operações de crédito acti-
vas, bem como a renegociar as condições contratuais de 
empréstimos anteriores.
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2. Os empréstimos de retrocessão são concedidos 
mediante contrato celebrado entre a Direcção Geral do 
Tesouro e a entidade benefi ciária.

3. A amortização dos empréstimos é garantida pelo 
benefi ciário através de uma instituição bancária, que 
assegurará o pagamento directamente ao Tesouro, nos 
termos e nas condições estabelecidos nos contratos.

4. Fica o Governo autorizado, através do membro do 
Governo responsável pela área das Finanças, a adoptar 
as seguintes medidas gradativas com vista a incentivar 
a cobrança das dívidas resultantes dos empréstimos de 
retrocessão concedidos às entidades públicas e privadas:

a) Renegociar as condições contratuais dos 
empréstimos concedidos passando-os às 
instituições de crédito interessadas na sua 
cobrança, mediante contrapartida a negociar 
com essas instituições;

b) Suspender a autorização de importação às 
empresas em dívida;

c) Utilizar os instrumentos de penhora, nos 
termos da legislação fi scal;

d) Vender os empréstimos concedidos às 
instituições fi nanceiras, pelo valor que vier a 
ser acordado.

Artigo 55º

Aquisição de activos e assunção de passivos

1. Fica o Governo autorizado a adquirir créditos, bem 
como a assumir passivos das empresas públicas e das 
sociedades de capitais públicos objecto de reestruturação 
e saneamento.

2. Os proveitos extraordinários originados da aplicação 
do disposto no número anterior fi cam isentos de IUR.

Artigo 56º

Regularizações

Fica o Governo autorizado, através do membro do Go-
verno responsável pela área das Finanças, a regularizar 
responsabilidades decorrentes de situações do passado 
junto das empresas públicas, mistas e privadas e das 
pessoas colectivas de utilidade pública administrativa.

Artigo 57º

Garantias do Estado

1. O limite para a concessão de aval e outras garantias 
do Estado é fi xado, em termos de fl uxos líquidos anuais, 
em 3.000.000.000$00 (três mil milhões de escudos) para 
operações fi nanceiras internas e externas. 

2. Para os limites fi xados no número anterior, não 
contam nem a concessão de garantias para operações a 
celebrar no âmbito de processos de renegociação de dívi-
da avalizada e nem as garantias concedidas a empresas 
públicas no âmbito de contratos celebrados ao abrigo da 
ajuda alimentar concedida ao país pelos parceiros de 
desenvolvimento.

CAPÍTULO VIII
Necessidades de fi nanciamento

Artigo 58º

Financiamento do Orçamento do Estado

1. Para fazer face às necessidades de fi nanciamento 
decorrentes da execução do orçamento do Estado, fi ca o 

Governo autorizado a aumentar o endividamento interno 
líquido em 4.493.716.378$00 (quatro mil milhões, quatro-
centos e noventa e três milhões, setecentos e dezasseis 
mil, trezentos e setenta e oito escudos). 

2. Fica o Governo autorizado a aumentar o endivida-
mento externo, através de utilizações e contratação de 
novos empréstimos.

Artigo 59º

Dívida pública

Fica o Governo autorizado, através do membro do 
Governo responsável pela área das Finanças, quando 
necessário e tendo em vista uma efi ciente gestão da dívida 
pública, a adoptar as seguintes medidas:

a) Proceder à substituição entre a emissão das 
modalidades de empréstimos internos;

b) Proceder à substituição de empréstimos existentes;
c) Reforçar as dotações orçamentais para a 

amortização da dívida pública externa, caso 
haja necessidade; 

d) Decidir o pagamento antecipado, total ou 
parcial, de empréstimos, internos e externos, 
já contraídos, bem como a reestruturação de 
dívidas já existentes;

e) Contratar novas operações destinadas a fazer face 
ao pagamento antecipado ou à transferência das 
responsabilidades associadas a empréstimos 
anteriores.

CAPÍTULO IX
Disposições fi nais

Artigo 60º

Fiscalização preventiva do Tribunal de Contas

Nos termos do disposto no número 2 do artigo 13º da 
Lei nº 84/IV/93, de 12 de Julho, é fi xado em 4.000.000$00 
(quatro milhões de escudos) o montante a partir do qual 
os contratos de empreitadas de obras públicas e de for-
necimento de bens, celebrados pelas autarquias locais e 
associações de municípios, devem ser remetidos ao Tri-
bunal de Contas para efeitos de fi scalização preventiva.

Artigo 61º

Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem a 1 de Janeiro 
de 2011.

Aprovada em 14 de Julho de 2011.
O Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Mosso 

Ramos
Promulgada em 25 de Julho de 2011.

Publique-se.
O Presidente da República, PEDRO VERONA RO-

DRIGUES PIRES
Assinada em 26 de Julho de 2011.

O Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Mosso 
Ramos
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