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CONSELHO DE MINISTROS

––––––
Decreto-Legislativo nº 3/2014

de 29 de Outubro

Um sistema fi scal moderno, efi ciente e efi caz exige cele-
ridade na cobrança das receitas tributárias e no controlo 
do cumprimento das obrigações tributárias, razão pela 
qual importa dotar o sistema fi scal com instrumentos le-
gais, processuais e procedimentais adequados para que a 
Administração Tributária possa desenvolver na plenitude 
as suas atribuições e assim fomentar o incremento de 
uma nova cidadania fi scal baseada numa fi losofi a em que 
a relação Estado/contribuintes assente na credibilidade 
e na confi ança mutua.

Neste sentido, o Governo tem levado a cabo reformas 
estruturantes no sistema fi scal cabo-verdiano, materiali-
zadas na aprovação do Código Geral Tributário, Código de 
Processo Tributário e Código das Execuções Tributárias.

Importando continuar a reforma em curso no sentido 
de potenciar o rigor técnico, a simplicidade e a clareza 
dos normativos legais, bem como inovar e modernizar 
a gestão tributária, e ainda introduzir equidade e pre-
visibilidade no sistema e melhorar a justiça tributária, 
torna-se necessário rever e modernizar o regime sancio-
natório das infracções tributárias não aduaneiras. Este 
regime visa adaptar os tipos legais de ilícitos fi scais aos 
novos códigos já aprovados, bem como às exigências da 
economia de mercado e de uma sociedade moderna e 
global, por forma a eticizar as condutas da generalidade 
dos contribuintes, dos agentes económicos e dos demais 
obrigados tributários, e, por conseguinte, melhorar os 
níveis de cumprimento das obrigações tributárias, bem 
como agilizar os mecanismos de detecção da prática de 
infracções tributárias.

O presente diploma visa ainda obter elevados índices 
de prevenção e, concomitantemente, reduzir as situações 
de fraude e de evasão fi scais, bem como garantir a con-
denação dos infractores. 

Assim:

Ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei 
n.º 69/VIII/2014, de 11 de Agosto; e

No uso da faculdade conferida pela alínea b) do n.º 2 do 
artigo 204.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objecto

É aprovado o Regime Jurídico das Infracções Tributárias 
não Aduaneiras, que se publica em anexo ao presente 
diploma, e que dele faz parte integrante.

Artigo 2.º

Contra-ordenações autónomas

1. Todas as transgressões fi scais que estejam tipifi cadas 
em código ou diplomas avulsos e que não tenham sido 

revogados, desde que os factos nelas previstos não sejam 
subsumíveis aos tipos de contra-ordenação tributária não 
aduaneira previstos no regime jurídico aprovado pelo 
presente diploma, são equiparadas a contra-ordenações 
autónomas e passam a reger-se pelas normas deste Re-
gime Jurídico.

2. No caso referido no número anterior cessam os 
efeitos legais das presunções de dolo estabelecidas nos 
tipos das transgressões fiscais agora equiparadas a 
contra-ordenações.

Artigo 3.º

Norma revogatória

São revogados os artigos 1.º a 30.º da Lei n.º 23/VI/2003, 
de 14 de Junho que aprova o Regime das Infracções re-
lativas ao IVA e ao ICE.

Artigo 4.º

Entrada em vigor

O regime jurídico das Infracções Tributárias não Adua-
neiras entra em vigor no décimo quinto dia seguinte ao 
da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros de 23 de 
Outubro de 2014.

José Maria Pereira Neves - Cristina Isabel Lopes da 
Silva Monteiro Duarte - José Carlos Lopes Correia

Promulgado em 27 de Outubro de 2014

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE CARLOS DE AL-
MEIDA FONSECA

REGIME JURÍDICODAS INFRACÇÕES 
TRIBUTÁRIAS NÃO ADUANEIRAS

PARTE I 

PRINCÍPIOS GERAIS

CAPÍTULO I

Disposições comuns
Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

1. O Regime Jurídico das Infracções Tributárias não 
Aduaneiras aplica-se às infracções das normas reguladoras:

a) Dos regimes tributários não aduaneiros, 
independentemente de regularem ou não 
prestações tributárias;

b) Das prestações tributárias;

c) Dos benefícios fi scais;

d) Das obrigações tributárias acessórias.

2. As disposições desta lei são aplicáveis aos factos de 
natureza tributária puníveis por legislação de carácter 
especial, salvo disposição em sentido contrário.
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Artigo 2.º

Direito subsidiário

São aplicáveis subsidiariamente: 

a) Quanto aos crimes e seu processamento, as 
disposições do Código Penal, do Código 
de Processo Penal e respectiva legislação 
complementar; 

b) Quanto às contra-ordenações tributárias não 
aduaneiras e respectivo processamento, o 
Regime Jurídico Geral de Contra-ordenações;

d) Quanto a matéria de prazos e notifi cações, o 
Código Geral Tributário;

e) Quanto à execução das coimas, o Código das 
Execuções Tributárias.

Artigo 3.º

Conceito e espécies de infracções tributárias não aduaneiras

1. Infracção tributária não aduaneira é todo o facto 
típico, ilícito e culposo declarado punível por lei tribu-
tária anterior. 

2. As infracções tributárias não aduaneiras dividem-se 
em crimes e contra-ordenações. 

3. Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime 
e contra-ordenação, o agente será punido a título de 
crime, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias 
previstas para a contra-ordenação.

Artigo 4.º

Aplicação no espaço

1. Salvo convenção internacional em contrário, o pre-
sente regime jurídico é aplicável, seja qual for a nacionali-
dade do agente, a factos praticados em território de Cabo 
Verde ou a bordo de navios ou aeronaves de matrícula 
ou sob pavilhão Cabo-verdiano.

2. O presente regime jurídico é ainda aplicável a in-
fracções tributárias não aduaneiras praticadas fora do 
território nacional respeitantes a um imposto devido a 
um sujeito activo de Cabo-Verde, independentemente da 
nacionalidade do agente, salvo se o contrário resultar de 
convenção que vincule o Estado de Cabo Verde.

Artigo 5.º

Aplicação da lei no tempo

As normas sobre infracções tributárias não aduaneiras 
aplicam-se a factos posteriores à sua entrada em vigor, 
salvo se a sua aplicação retroactiva se revelar, global e 
em concreto, mais favorável ao arguido. 

Artigo 6.º

Lugar e momento da prática da infracção tributária 
não aduaneira

1. As infracções tributárias consideram-se praticadas 
no momento e no lugar em que, total ou parcialmente, e 
sob qualquer forma de comparticipação, o agente actuou, 
ou, no caso de omissão, devia ter actuado, independen-
temente daqueles em que o resultado típico se tiver 
produzido.

2. Salvo se o contrário resultar da lei, em caso de 
obrigações tributárias que possam ser cumpridas em 
qualquer serviço da administração tributária ou junto de 
outros  organismos, a respectiva infracção considera-se 
praticada no serviço ou organismo tributário da área do 
domicílio ou sede do agente.

3. As infracções tributárias não aduaneiras omissivas 
consideram-se praticadas na data em que termine o 
prazo para o cumprimento das respectivas obrigações 
tributárias e na área do domicilio ou sede do agente do 
ilícito tributário.

Artigo 7.º

Imputação subjectiva

1. Os crimes tributários não aduaneiros são puníveis 
quando os factos forem praticados com dolo, ou, nos casos 
expressamente previstos na lei, com negligência.

2. As contra-ordenações tributárias não aduaneiras são 
puníveis quando os factos forem praticados com dolo ou 
com negligência.  

Artigo 8.º

Actuação em nome de outrém

1. Quem agir voluntariamente como titular de um 
órgão, membro ou representante de pessoa colectiva, 
sociedade, ainda que irregularmente constituida ou de 
mera associaçao de facto ou entidade fi scalmente equi-
parada, ou como representante legal ou voluntário de 
outrem, é punido mesmo que o tipo legal de crime ou de 
contra-ordenação exija:

a) Determinados elementos pessoais e estes se 
verifi quem apenas na pessoa do representado; 

b) Que o agente pratique o facto no seu próprio 
interesse e o representante actue no interesse 
do representado.

2. O disposto no número anterior vale ainda que seja 
inefi caz o acto jurídico que serve de fundamento à re-
presentação.

Artigo 9.º

Responsabilidade criminal ou contra-ordenacional 
das pessoas colectivas e entidades equiparadas

1. As pessoas colectivas, sociedades, ainda que irre-
gularmente constituida, e outras entidades fi scalmente 
equiparadas são responsáveis pelas infracções não 
aduaneiras previstas na presente lei quando cometidas 
pelos seus órgãos ou representantes, em seu nome e no 
interesse colectivo.

2. A responsabilidade criminal das entidades referidas 
no n.º 1 não exclui a responsabilidade individual dos 
respectivos agentes. 

3. A responsabilidade contra-ordenacional das entida-
des referidas no n.º 1 exclui a responsabilidade individual 
dos respectivos agentes.

4. A responsabilidade das pessoas colectivas, sociedades, 
ainda que irregularmente constituida, ou entidades fi s-
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calmente equiparadas é excluída quando o membro do 
órgão directivo ou o representante tiver actuado contra 
ordens ou instruções expressas de quem vincule de di-
reito aquela. 

Artigo 10.º

Responsabilidade civil pelo pagamento das multas ou coimas

1. Os administradores, gerentes, liquidatários e outras 
pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, fun-
ções de administração em pessoas colectivas, sociedades, 
ainda que irregularmente constituida, e outras entidades 
fi scalmente equiparadas são subsidiariamente responsá-
veis pelas multas ou coimas aplicadas a infracções por 
factos praticados no período do exercício do seu cargo ou 
por factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que 
o património da sociedade ou pessoa colectiva se tornou 
inexistente ou insufi ciente para o seu pagamento; 

2. A responsabilidade subsidiária prevista no número 
anterior é solidária se forem várias as pessoas a praticar 
os actos ou omissões culposos de que resulte a insufi ciên-
cia do património das entidades em causa. 

3. Os contabilistars certifi cados e os guardas livros são 
subsidiariamente responsáveis, e solidariamente entre si, 
pelas coimas aplicadas às pessoas colectivas, sociedades, 
ainda que irregularmente constituida, e outras entidades 
fi scalmente equiparadas devidas pela falta de cumpri-
mento atempado de qualquer obrigação tributária não 
aduaneira, independentemente da sua natureza principal 
ou acessória, desde que se demonstre que a infracção 
foi motivada pela violação dos deveres profi ssionais de 
assunção de responsabilidade pela regularização técnica 
nas áreas contabilística e fi scal.

4. Aqueles que, por conta de pessoas colectivas, socie-
dades, ainda que irregularmente constituida, e outras 
entidades fi scalmente equiparadas, cometam infrações 
tributárias são solidariamente responsáveis pelo paga-
mento das multas ou coimas àquelas aplicadas, salvo se 
provarem terem tomado as providências necessárias para 
os fazer observar a lei.

5. Os comparticipantes na prática de infracções tribu-
tárias não aduaneiras são solidariamente responsáveis 
entre si pelo pagamento das multas ou coimas em que 
tiverem sido condenados. 

Artigo 11.º

Subsistência da prestação tributária

1. A condenação ou o cumprimento da pena e sanções 
aplicadas pela prática de infracção tributária não adua-
neira não exonera do pagamento da prestação tributária 
devida e acréscimos legais.

2. O disposto no número anterior é aplicável, com as 
devidas adaptações, em caso de absolvição ou de arqui-
vamento dos autos.

Artigo 12.º

Documentos fi scalmente relevantes

Sem prejuízo do disposto em lei especial, para efeitos 
de aplicação do presente regime jurídico, consideram-se 

documentos fi scalmente relevantes os livros, demais do-
cumentos e instrumentos de registo, independentemente 
do seu suporte ser em papel, informático ou electrónico, 
indispensáveis ao apuramento, avaliação, controlo e fi s-
calização da situação tributária do contribuinte.

Artigo 13.º

Destino dos montantes das multas e das coimas

1. O montante das multas aplicadas por crimes previs-
tos neste regime jurídico é distribuído da seguinte forma:

a) 40% para o Estado;

b) 30%para a Direcção Nacional de Receitas do 
Estado;

c) 20% para o Cofre de Justiça;

d) 10% para programa de cidadania fi scal.

2. O montante das coimas aplicadas por contra-orde-
nações previstas neste regime jurídico é distribuído da 
seguinte forma:

a) 40% para o Estado;

b) 50% para a Direcção Nacional de Receitas do 
Estado;

c) 10% para programa de cidadania fi scal.

3. Os montantes das multas e coimas afetos à Direcção 
Nacional de Receitas do Estado serão distribuidos aos 
funcionarios e agentes da Direcção das Contribuições e 
Impostos, nos termos do regulamento a ser aprovado pelo 
membro do Governo responsavel pela área das Finanças.   

CAPÍTULO II

Disposições aplicáveis aos crimes tributários 
não aduaneiros

Artigo 14.º

Penas aplicáveis aos crimes tributários não aduaneiros

1. Aos crimes tributários não aduaneiros cometidos 
por pessoas singulares são aplicáveis a pena de prisão 
de um a oito anos e a pena de multa de 20 até 1000 dias.

2. Aos crimes tributários não aduaneiros cometidos por 
pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente 
constituida, e outras entidades fi scalmente equiparadas 
é aplicável a pena de multa de 40 até 2 500 dias.

3. Sem prejuízo dos limites estabelecidos nos números 
anteriores e salvo disposição em contrário, os limites 
mínimo e máximo das penas de multa previstas nos dife-
rentes tipos legais de crimes tributários não aduaneiros 
são elevados para o dobro sempre que sejam aplicadas a 
uma pessoa colectiva, sociedade ou outra entidade fi scal-
mente equiparada, ainda que irregularmente constituída.

4. Em função da gravidade dos factos e da culpa do 
agente, aos crimes tributários não aduaneiros são aplicáveis, 
nos termos e condições previstas no presente regime 
jurídico, penas acessórias.
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Artigo 15.º

Determinação da medida da pena

1. Na determinação da medida da pena o tribunal deve, 
sempre que possivel, atender ao prejuízo efectivo causado 
pelo crime à receita tributária.

2. Se ao crime for aplicável, em alternativa, pena de 
prisão e de multa, o tribunal deve dar preferência à pena 
de multa, desde que esta seja sufi ciente para satisfazer 
as fi nalidades de reprovação e de prevenção legalmente 
exigíveis.

Artigo 16.º

Pena de multa

1. A cada dia de multa corresponde uma quantia entre 
500$00 e 30 000$00, tratando-se de pessoa singular, e 
entre 1 000$00 e 50 000$00, tratando-se de pessoa colec-
tiva, sociedade ou entidade equiparada, que o tribunal 
fi xa em função da situação económica e fi nanceira do 
condenado e dos seus encargos pessoais.

2. Sobre a pena de multa não incidem quaisquer adi-
cionais.

3. Sempre que o agente seja condenado em pena de 
multa, o tribunal fi xa, subsidiariamente, uma pena de 
prisão pelo tempo correspondente àquela reduzido em um 
terço, cuja execução deve ter início no prazo de 30 dias 
após se verifi car que o condenado não fez o pagamento 
voluntário ou coercivamente da multa, nos termos pre-
vistos nos números seguintes.

4. Se a situação económica e fi nanceira do condenado o 
justifi car, o tribunal, a requerimento do condenado, pode 
autorizar o pagamento da multa em prestações, não po-
dendo a última delas ir além dos 12 meses subsequentes 
ao trânsito em julgado da decisão condenatória.

5. Dentro dos limites referidos no número anterior e 
quando motivos supervenientes o justifi quem, os prazos 
e os planos de pagamento inicialmente estabelecidos 
podem ser alterados.

6. A falta de pagamento de uma das prestações implica 
o vencimento de todas as outras, procedendo-se de ime-
diato à cobrança coerciva da multa.

Artigo 17.º

Suspensão da execução da pena de prisão

1. O tribunal pode suspender a execução da pena de 
prisão aplicada em medida não superior a três anos, 
ainda que resultante de punição de concurso de crimes, 
se concluir que a ameaça da prisão constitui advertên-
cia sufi ciente para que o agente se abstenha de cometer 
outros crimes tributários.

2. A suspensão da execução da pena de prisão é funda-
mentada com as razões de personalidade do condenado, 
das circunstâncias da prática do facto punível e das que 
levam o tribunal a tomar tal decisão.

3. A suspensão da execução da pena de prisão pode 
ser condicionada ao pagamento, em prazo a fi xar até 
ao limite de três anos subsequentes à condenação, da 

prestação tributária e acréscimos legais, do montante 
dos benefícios indevidamente obtidos e, caso o tribunal o 
entenda, ao pagamento de quantia até ao limite máximo 
estabelecido para a pena de multa. 

4. Na falta do pagamento das quantias referidas no 
número anterior, o tribunal pode: 

a) Exigir garantias de cumprimento; 

b) Prorrogar o período de suspensão até metade do 
prazo inicialmente fi xado, mas sem exceder um 
terço do prazo máximo de suspensão admissível; 

c) Revogar a suspensão da pena de prisão. 
Artigo 18.º

Penas acessórias aplicáveis aos crimes tributários 
não aduaneiros

Podem ser aplicáveis cumulativamente com as penas 
de prisão ou multa aos agentes dos crimes tributários 
não aduaneiros  as seguintes penas acessórias:

a) Interdição temporária do exercício de certas 
actividades ou profi ssões;

b) Dissolução da pessoa colectiva ou sociedade;

c) Privação do direito a receber subsídios ou 
subvenções concedidos por entidades ou 
serviços públicos;

d) Perda de benefícios fi scais concedidos, ainda que de 
forma automática, concedidos pela administração 
tributária ou inibição de os obter;

e) Perda de mercadorias, meios de transporte e 
outros instrumentos do crime;

f) Privação temporária do direito de participar em 
feiras, mercados, leilões e concursos de obras 
públicas, de fornecimento de bens ou serviços 
e de concessão, promovidos por entidades 
ou serviços públicos, ou por instituiçoes 
particulares de solidariedade social; 

g) Encerramento de estabelecimento ou de depósito;

h) Cassação de licenças ou concessões e suspensão 
de autorizações;

i) Publicação da sentença condenatória a expensas 
do agente da infracção.

Artigo 19.º

Pressupostos e condições de aplicação das penas acessórias

1. As penas acessórias referidas no artigo anterior 
são aplicadas nas condições e nos limites defi nidos nos 
números seguintes e quando o tribunal concluir que são 
necessárias e adequadas às exigências de punição e de 
prevenção do crime.

2. As penas acessórias podem ser aplicadas cumulati-
vamente, em número não superior a duas e desde que o 
seu conteúdo não seja coincidente, se o tribunal concluir 
que é a forma adequada de prosseguir as fi nalidades 
referidas no número anterior.
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3. As penas acessórias são aplicáveis quando se veri-
fi que o disposto nas alíneas seguintes:

a) A interdição temporária do exercício de certas 
actividades ou profi ssões pode ser ordenada 
quando o crime tiver sido cometido com 
fl agrante abuso da profi ssão ou no exercício 
de uma actividade que dependa de um título 
público ou de uma autorização ou homologação 
da autoridade pública;

b) A pena de dissolução de pessoa colectiva ou 
sociedade só é aplicável se o crime tributário 
não aduaneiro cometido for punível com 
pena de prisão superior a 3 anos, o agente já 
tiver sido condenado pela prática de crimes 
de idêntica natureza e as circunstâncias da 
prática dos factos mostrarem que a medida 
é necessária para evitar a prática de futuros 
crimes ou se a pessoa colectiva ou sociedade 
tiver sido exclusiva ou predominantemente 
constituída para a prática de crimes 
tributários não aduaneiros e ainda quando a 
prática reiterada de tais crimes mostre que 
a pessoa colectiva está a ser utilizada para 
esse efeito, quer pelos seus membros, quer 
por quem exerça a respectiva administração;

c) A condenação nas penas a que se referem 
as alíneas c) e d) do artigo anterior deve 
especifi car os benefícios e subvenções 
afectados, só podendo recair sobre atribuições 
patrimoniais concedidas ao condenado e 
directamente relacionadas com os deveres 
cuja violação foi criminalmente punida, 
ou sobre incentivos fi scais que não sejam 
inerentes ao regime jurídico aplicável à coisa 
ou direito benefi ciados;

d) O tribunal pode limitar a proibição estabelecida 
na alínea f) do artigo anterior a determinadas 
feiras, mercados, concursos e concessões ou a 
certas áreas territoriais;

e) Não obsta à aplicação da pena prevista na 
alínea g) do artigo anterior a transmissão do 
estabelecimento ou depósito, ou a cedência de 
direitos de qualquer natureza relacionados 
com a exploração daqueles, efectuada após a 
instauração do processo penal ou antes desta 
mas depois do cometimento do crime, salvo 
se, neste último caso, o adquirente tiver agido 
de boa fé;

f) O tribunal pode decretar a cassação de licenças 
ou concessões e suspender autorizações desde 
que o crime tenha sido cometido no uso dessas 
licenças, concessões ou autorizações;

g) A publicação da sentença condenatória é 
efectuada mediante inserção em jornal 
periódico, dentro dos 30 dias posteriores ao 
trânsito em julgado, de extracto organizado 
pelo tribunal, contendo a identifi cação 
do condenado, a natureza do crime, as 
circunstâncias em que foi cometido e as 
sanções aplicadas.

2. As penas previstas nas alíneas a), c), d), f), g) e h) 
do artigo anterior não podem ter duração superior a 3 
anos contados do trânsito em julgado da sentença con-
denatória.

Artigo 20.º

Perda de bens objecto do crime

1. Os bens ou mercadorias que forem objecto dos crimes 
previstos no presente regime jurídico são declarados per-
didos a favor do Estado, salvo se pertencerem a pessoa 
a quem não possa ser atribuída responsabilidade pela 
prática do crime.

2. No caso previsto na parte fi nal do número anterior, o 
agente é condenado a pagar ao Estado uma importância 
igual ao valor dos bens ou mercadorias, devendo o pro-
prietário dos bens ser responsável pelo pagamento dos 
direitos e demais imposições que forem devidos.

3. A circunstância dos bens ou mercadorias perten-
cerem a pessoa desconhecida não impede que sejam 
declarados perdidos a favor do Estado. 

4. Quando os bens perdidos a favor do Estado consistam 
em equipamentos informáticos, de telecomunicações, 
meios de transporte ou outros com interesse para a admi-
nistração tributária, estes podem ser-lhe afectos sempre 
que o órgão competente da administração tributária o 
requeira e o tribunal reconheça interesse na afectação.

Artigo 21.º

Dispensa e atenuação da pena

1. Se o agente repuser a verdade sobre a situação tri-
butária até ao encerramento da instrução do processo 
penal, pode haver lugar à dispensa de pena se:

a) A gravidade do facto e a culpa do agente não 
forem muito graves;

b) A prestação tributária e demais acréscimos legais 
tiverem sido pagos, ou tiverem sido restituídos 
os benefícios indevidamente obtidos;

c) À dispensa de pena não se opuserem razões de 
prevenção geral ou especial.

2. A pena será atenuada se o agente repuser a verdade 
fi scal e pagar a prestação tributária e demais acréscimos 
legais até à decisão fi nal ou no prazo nela fi xado. 

3. Quando houver lugar à atenuação da punição por 
crime tributário não aduaneiro, os limites máximo e 
mínimo da multa previstos no tipo legal são reduzidos 
para metade.

Artigo 22.º

Prescrição, interrupção,suspensão e extincão do 
procedimento criminal

1. O procedimento criminal por crime tributário não 
aduaneiro extingue-se, por efeito de prescrição, logo que 
sobre a sua prática sejam decorridos cinco anos.
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 2. O disposto no número anterior não prejudica os prazos 
de prescrição estabelecidos no Código Penal quando o 
limite máximo da pena de prisão for igual ou superior 
a seis anos. 

3. O prazo de prescrição interrompe-se e suspende-se 
nos termos estabelecidos no Código Penal, mas a suspensão 
do prazo da prescrição verifi ca-se também por efeito da 
suspensão do processo penal, nos termos previstos no 
número 2 do artigo 41.º e no artigo 44.º.

4. Sem prejuizo do estabelecido no Código Penal, o pro-
cediemnto criminal por crime tributário não aduaneiro 
extingue-se com a morete do agente ou, tratando-se de 
pessoa colectiva ou sociedade, pela sua extinçao.

Artigo 23.º

Concurso de crimes

Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime 
previsto neste regime jurídico e crime comum e tenham 
sido violados bens jurídicos distintos, aplicam-se as re-
gras da puniçao de concurso de crimes.

CAPÍTULO III

Disposições aplicáveis às contra-ordenações
Artigo 24.º

Classifi cação das contra-ordenações

1. As contra-ordenações tributárias não aduaneiras 
qualifi cam-se como simples ou graves.

2. São contra-ordenações simples as puníveis com coima 
cujo limite máximo não exceda 300 000$00.

3. São contra-ordenações graves as puníveis com coima 
cujo limite máximo seja superior a 300 000$00 e aquelas 
que, independentemente da coima aplicável, a lei expres-
samente qualifi que como tais.

4. Para efeitos do disposto nos números anteriores, 
atende-se à coima cominada em abstracto pelo legislador 
no tipo legal. 

Artigo 25.º

Punibilidade da negligência

Se a lei, relativamente ao valor máximo da coima, não 
distinguir o comportamento doloso do negligente, este só 
pode ser sancionado até metade daquele valor.

Artigo 26.º

Concurso de contra-ordenações

As sanções aplicadas às contra-ordenações em concurso 
são sempre objecto de cúmulo material.

Artigo 27.º

Valor das coimas

1. Salvo disposição expressa da lei em contrário, em 
função da respectiva imputabilidade subjectiva as coimas 
aplicáveis às contra-ordenações tributárias não aduaneiras 
podem elevar-se até ao valor máximo indicado nos nú-
meros seguintes.

2. Se o agente da infracção for uma pessoa colectiva, 
sociedade, ainda que irregularmente constituida, ou ou-
tra entidade fi scalmente equiparada, as coimas podem 
elevar-se até ao valor máximo de:

a) 100 000 000$00, em caso de dolo;

b) 40 000 000$00, em caso de negligência.

3. Se o agente da infracção for uma pessoa singular as 
coimas podem elevar-se até ao valor máximo de:

a) 15 000 000$00, em caso de dolo;

b) 6 000 000$00, em caso de negligência.

4. O valor mínimo da coima a pagar é de 7 000$00, ex-
cepto em caso de exercício do direito à redução da coima, 
em que é de 5 000$00.

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 
os limites mínimo e máximo das coimas previstas nos 
diferentes tipos legais de contra-ordenação tributária 
não aduaneira, são elevados para o dobro sempre que 
sejam aplicadas a uma pessoa colectiva, sociedade, ain-
da que irregularmente constituida, ou outra entidade 
fi scalmente equiparada.

Artigo 28.º

Determinação da medida da coima

1. Sem prejuízo dos limites máximos fi xados no artigo 
anterior, a coima deve ser graduada em função da gra-
vidade do facto e da culpa do agente, concorrendo para 
o efeito os seguintes elementos:

a) O valor do imposto que deixou de ser entregue 
nos cofres do Estado; 

b) A prática ou omissão de actos que difi cultem a 
descoberta da infracção;

c) A reincidência na prática de contra-ordenações 
tributárias não aduaneiras;

d) O benefício económico que o agente retirou da 
prática da infracção;

e) A situação económica e fi nanceira do agente da 
infracção;

f) O tempo decorrido desde o termo do prazo legal 
para cumprimento da obrigação tributária;

g) A tentativa de suborno ou de obtenção de 
vantagem ilegal junto de funcionários da 
administração tributária;

h) A falta de colaboração com a administração 
tributária no apuramento da respectiva 
situação tributária;

i) Especial obrigação de não cometer a infracção.

2. Sem prejuízo dos limites máximos fi xados no artigo 
anterior, a coima deve, sempre que possivel, exceder o 
benefício económico que o agente retirou da prática da 
infracção.
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3. Para efeitos deste artigo, o benefício económico é 
aferido em função do imposto e dos juros compensatórios 
devidos.

Artigo 29.º

Sanções acessórias aplicáveis às contra-ordenações 
tributárias não aduaneiras

Aos agentes de contra-ordenações tributárias não 
aduaneiras graves podem ser aplicáveis as seguintes 
sanções acessórias:

a) Interdição temporária do exercício de profi ssões 
ou actividades cujo exercício dependa de título 
público ou de autorização ou homologação de 
entidades ou serviços públicos;

b) Privação do direito a receber subsídios ou 
subvenções atribuídos por entidades ou 
serviços públicos; 

c) Perda de benefícios fi scais concedidos, ainda 
que de forma automática, pela administração 
tributária ou inibição de os obter; 

d) Privação temporária do direito de participar em 
feiras, mercados, leilões e concursos de obras 
públicas, de fornecimento de bens ou serviços 
e de concessão, promovidos por entidades 
ou serviços públicos, ou por instituições 
particulares de solidariedade social. 

e) Encerramento de estabelecimento ou de depósito; 

f) Cassação de licenças ou concessões e suspen são 
de autorizações; 

g) Publicação da decisão condenatória a expensas 
do agente da infracção.

Artigo 30.º

Pressupostos e condições da aplicação das sanções 
acessórias

1. As sanções acessórias referidas no artigo anterior 
são aplicadas nas condições e nos limites defi nidos nos 
números seguintes e quando forem necessárias e adequa-
das para evitar a prática de futuras contra-ordenações 
tributárias não aduaneiras. 

2. A sanção referida na alínea a) do artigo anterior 
só pode ser decretada se o agente praticar a contra-
ordenação com fl agrante e grave abuso da função que 
exerce ou com manifesta e grave violação dos deveres 
que lhe são inerentes.

3. A sanção referida na alínea b) do artigo anterior só 
pode ser decretada quando a contra-ordenação tiver sido 
praticada no exercício ou por causa da actividade a favor 
da qual é atribuído o subsídio ou subvenção.

4. A sanção referida na alínea c) do artigo anterior só 
pode ser decretada quando a contra-ordenação tiver sido 
praticada em resultado de omissão, inexactidão ou irre-
gularidade na prestação de declarações ou existir abuso 
de formas jurídicas para a sua obtenção.

5. A sanção referida na alínea d) do artigo anterior 
só pode ser decretada quando a contra-ordenação tiver 
sido praticada durante ou por causa da participação ou 
intervenção nos actos públicos ou no exercício ou por 
causa daquelas actividades.

6. As sanções referidas nas alíneas e) e f) do artigo ante-
rior só podem ser decretadas quando a contra-ordenação 
tenha sido praticada no exercício ou por causa da activi-
dade a que se refere as autorizações, licenças e alvarás 
ou por causa do funcionamento do estabelecimento.

7. A publicação da decisão condenatória é efectuada 
mediante inserção em jornal periódico, dentro dos 30 dias 
posteriores ao carácter defi nitivo ou trânsito em julgado 
da decisão, de extracto organizado pela autoridade ad-
ministrativa, contendo a identifi cação do arguido, o tipo 
legal de contra-ordenação e as circunstâncias em que foi 
cometida e as sanções aplicadas.

8. As sanções previstas nas alíneas a) a f) do artigo an-
terior não podem ter duração superior a 2 anos contados 
do carácter defi nitivo ou trânsito em julgado da decisão 
condenatória.

Artigo 31.º

Dispensa e atenuação das coimas

1. Para além dos casos especialmente previstos na lei, 
pode não ser aplicada coima, desde que se verifi quem 
cumulativamente as seguintes circunstâncias: 

a) A prática da infracção não ocasione prejuízo 
efectivo à receita tributária; 

b) Estar regularizada a situação tributária através 
da entrega da prestação tributária ou da 
declaração em falta; 

c) A falta revelar um diminuto grau de culpa. 

2. A ausência dos pressupostos previstos no número 1, 
não obsta que a coima seja atenuada no caso do arguido 
reconhecer a sua responsabilidade e regularizar a situ-
ação tributária até à decisão do processo.

3. Quando houver lugar à atenuação da punição por 
contra-ordenação tributária não aduaneira, os limites 
máximo e mínimo da coima previstos no tipo legal são 
reduzidos para metade.

Artigo 32.º

Prescrição do procedimento por contra-ordenação

1 - O procedimento por contra-ordenação extingue-se, 
por efeito da prescrição, logo que sobre a prática do facto 
sejam decorridos cinco anos. 

2. A prescrição do procedimento por contra-ordenação 
suspende-se, para além dos casos especialmente previstos 
na lei, durante o tempo em que o procedimento:

a) Não puder legalmente iniciar-se ou continuar 
por falta de autorização legal;
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b) Estiver pendente a partir do envio do processo 
ao Tribunal Fiscal e Aduaneiro até à sua 
devolução à autoridade administrativa;

c) Estiver pendente a partir da notifi cação do 
despacho que procede ao exame preliminar 
do recurso judicial da decisão da autoridade 
administrativa que aplica a coima, até à 
decisão fi nal do recurso.

3. Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número 
anterior, a suspensão não pode ultrapassar seis meses.

4. A suspensão da prescrição do procedimento verifi ca-se 
ainda por efeito da suspensão do processo por motivo da 
instauração de processo gracioso ou judicial em que se 
discuta a legalidade da liquidação ou a inexigibilidade da 
dívida, de que dependa a qualifi cação dos factos constitu-
tivos da infracção, e, no caso de pedido de reduçao da coima 
antes de instaurado o processo de contra-ordenação, 
desde a apresentação do pedido até à notifi cação para o 
pagamento.

5. A prescrição do procedimento por contra-ordenação 
interrompe-se:

a) Com a comunicação ao arguido dos despachos, 
decisões ou medidas contra ele tomados ou 
com qualquer notifi cação;

b) Com a notifi cação ao arguido para exercício do 
direito de audição ou com as declarações por 
ele prestadas no exercício desse direito;

c) Com a realização de quaisquer diligências de 
prova, designadamente exames e buscas, ou 
com o pedido de auxílio às autoridades policiais 
ou a qualquer autoridade administrativa.

6. Nos casos de concurso de infracções, a interrupção 
da prescrição do procedimento criminal determina a 
interrupção da prescrição do procedimento por contra-
ordenação.

7. A prescrição do procedimento tem sempre lugar 
quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de sus-
pensão, tiver decorrido o prazo da prescrição acrescido 
de metade.

Artigo 33.º

Prescrição das sanções contra-ordenacionais

1. As coimas aplicadas às contra-ordenações tributá-
rias não aduaneiras prescrevem no prazo de oito anos a 
partir do carácter defi nitivo ou do trânsito em julgado da 
decisão condenatória.

2. A prescrição da coima suspende-se durante o tempo 
em que:

a) Por força da lei a execução não pode começar ou 
não pode continuar a ter lugar;

b) A execução foi interrompida;

c) Foram concedidas facilidades de pagamento.

3. A prescrição da coima interrompe-se com a sua 
execução e ocorre sempre que, desde o seu início e res-
salvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo da 
prescrição acrescido de metade.

Artigo 34.º

Direito à redução da coima

1. Se antes da instauração do processo de contra-orde-
nação tributário, o infractor regularizar a sua situação 
tributária e pedir o pagamento da coima esta é reduzida 
nos termos seguintes: 

a) Se o pedido de pagamento for apresentado nos 
30 dias posteriores ao da prática da infracção, 
não tiver sido levantado auto de notícia, 
recebida participação ou denúncia ou iniciado 
procedimento de inspecção tributária, para 
25% do valor mínimo legal;

b) Se o pedido de pagamento for apresentado 
depois do prazo referido na alínea anterior, 
sem que tenha sido levantado auto de notícia, 
recebida participação ou denúncia ou iniciado 
procedimento de inspecção tributária, para 
50% do valor mínimo legal;

c) Se o pedido de pagamento for apresentado até 
ao termo do prazo para o exercício do direito 
de audição no procedimento de inspecção 
tributária e a infracção for meramente 
negligente, para 75% do valor mínimo legal.

2. Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior, é 
considerado sempre valor mínimo legal da coima o esta-
belecido para os casos de negligência.

3. Sempre que a coima variar em função da prestação 
tributária, é considerado montante mínimo, para efeitos 
das alíneas a) e b) do número 1, 5 % ou 10 % da prestação 
tributária em falta, conforme a infracção tiver sido prati-
cada, respectivamente, por pessoa singular ou colectiva.

4. Para os fi ns da alínea c) do número 1 deste artigo, 
o infractor deve dar conhecimento do pedido de redução 
da coima ao funcionário da inspecção tributária, que 
elabora relatório sucinto dos factos verifi cados, com a 
sua qualifi cação, para ser enviado de imediato à entidade 
competente para a instrução do pedido.

5. Sempre que nos casos das alíneas a) e b) do número 1 a 
regularização da situação tributária do infractor não de-
penda de tributo a liquidar pelos serviços da administra-
ção tributária, pode esta determinar não ser necessário 
fazer pedido formal, valendo como pedido de redução da 
coima a entrega da prestação tributária ou do documento 
ou declaração em falta.

Artigo 35.º

Requisitos do direito à redução da coima

1. O direito à redução das coimas previsto no artigo 
anterior depende: 

a) Nos casos das alíneas a) e b), do pagamento 
nos 15 dias posteriores ao da entrada nos 
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serviços da administração tributária do 
pedido de redução, sem prejuízo do infractor 
ser notifi cado para efectuar o pagamento nos 
termos da alínea seguinte; 

b) No caso da alínea c), e sempre que o valor da 
coima depender de prestação tributária a 
liquidar pelos serviços da administração 
tributária, do pagamento nos 15 dias 
posteriores à notifi cação da coima pela 
entidade competente; 

c) Da regularização da situação tributária do 
infractor dentro do prazo previsto nas alíneas 
anteriores. 

2. Em caso de incumprimento do disposto no número 
anterior, é de imediato instaurado o processo de contra-
ordenação tributário.

3. Para efeitos de direito à redução da coima, entende-se 
por regularização da situação tributária, o cumprimento 
das obrigações tributárias que deram origem à infracção. 

PARTE II

PROCESSO

CAPÍTULO I

Processo penal tributário
Artigo 36.º

Notícia do crime

1. A notícia do crime tributário não aduaneiro adquire-se por 
conhecimento próprio do Ministério Público, dos órgãos 
da administração tributária com competência delegada 
para os actos de instrução, por intermédio dos órgãos 
de polícia criminal, dos agentes tributários ou mediante 
denúncia.

2. A notícia do crime é sempre transmitida ao órgão 
da administração tributária com competência delegada 
para os actos de instrução.

3. Qualquer autoridade judiciária que no decurso de 
um processo por crime não tributário tome conhecimento 
de indícios de crime tributário não aduaneiro dá deles 
conhecimento ao órgão da administração tributária 
competente. 

4. O agente da administração tributária que adquira 
notícia de crime tributário transmite-a ao órgão da ad-
ministração tributária competente. 

5. A denúncia contém, na medida do possível, a indi-
cação dos elementos referidos no número 5 do artigo 60.º 
do Código de Processo Penal. 

6. Os agentes da administração tributária e os órgãos 
de polícia criminal procedem de acordo com o disposto 
no artigo 63.º do Código de Processo Penal sempre que 
presenciarem crime tributário não aduaneiro, devendo 
o auto de notícia ser remetido, no mais curto prazo, ao 
órgão da administração tributária competente para as 
diligências de instrução.

Artigo 37.º

Processo de averiguações

1. Os actos de instrução para investigar os factos 
constitutivos de um crime tributário não aduaneiro, 
para determinar os seus agentes e a responsabilidade 
deles e descobrir e recolher as provas, em ordem a uma 
decisão sobre a introdução ou não dos autos em juízo, 
são realizados pelos órgãos da administração tributária, 
com competência delegada, no âmbito de um processo de 
averiguações.

2. Adquirida a notícia do crime tributário não adua-
neiro o órgão da administração tributária competente 
procede à instauração de processo de averiguações, da 
qual dá de imediato conhecimento ao Ministério Público.

3. Aos órgãos da administração tributária cabem, du-
rante as diligências de instrução, os poderes e funções que 
o Código de Processo Penal atribui aos órgãos de polícia 
criminal, presumindo-se-lhes delegada a prática dos actos 
que o Ministério Público pode atribuir àqueles órgãos.

4. Os órgãos da administração tributária praticam os 
actos de instrução na directa orientação do Ministério 
Público e na sua dependência funcional, fi ndos os quais 
o processo é enviado ao Ministério Público, dando lugar 
a um processo penal tributário sob a forma de processo 
comum. 

Artigo 38.º

Detenção em fl agrante delito

Em caso de fl agrante delito por crime tributário não 
aduaneiro punível com pena de prisão, ainda que com 
pena alternativa de multa,  as entidades referidas no 
número 6 do artigo 36.º procedem à detenção, nos termos 
do disposto no artigo 265.º do Código de Processo Penal.

Artigo 39.º

Medidas preventivas quanto aos meios de prova

1. Em caso de urgência ou de perigo de demora, qual-
quer órgão de polícia criminal ou agente da administração 
tributária deve praticar os actos cautelares necessários e 
urgentes para assegurar os meios de prova, nos termos 
do disposto no artigo 227.º do Código de Processo Penal.

2. O órgão ou agente que tiver dado execução às medi-
das preventivas dá de imediato conhecimento ao Minis-
tério Público, informando das circunstâncias da recolha 
ou apreensão dos meios de prova.

Artigo 40.º

Competência delegada para os actos de instrução

1. Sem prejuízo de a todo o tempo o processo poder ser 
avocado pelo Ministério Público, a competência para a 
realizaçao de actos de instrução a que se refere o n.º 3 do 
artigo 37.º presume-se delegada no Director da Direcção 
Nacional de Receitas do Estado, podendo subdelegar 
nos dirigentes dos serviços de inspecção e fi scalização 
tributária.

2. Para a execução dos actos de instrução, o processo 
de averiguações é instaurado no serviço regional da ad-
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ministração tributária da área onde o crime tributário 
não aduaneiro tiver sido cometido ou, em caso de inexis-
tência deste serviço, nos serviços centrais de inspecção 
e fi scalização tributária.

3. Os actos de instrução para cuja prática a competência é 
delegada nos termos do n.º 1 podem ser praticados pelos 
titulares dos órgãos e pelos funcionários e agentes dos 
respectivos serviços a quem tais funções sejam especial-
mente cometidas, fi cando, nesse caso, sujeitos ao regime 
de exercício de funções de orgão de polícia criminal.

4. Se o mesmo facto constituir crime tributário não 
aduaneiro e crime comum ou quando as diligências 
de investigação do crime tributário assuma especial 
complexidade, o Ministério Público pode determinar a 
constituição de equipas também integradas por elemen-
tos a designar por outros órgãos de polícia criminal para 
procederem aos actos de instrução.

Artigo 41.º

Duração das averiguações e seu encerramento

1. Os actos de instrução delegados nos órgãos da ad-
ministração tributária devem estar concluídos no prazo 
máximo de oito meses contados da data em que foi ad-
quirida a notícia do crime. 

2. No caso de ser intentado procedimento tributário 
ou processo judicial tributário em que se discuta a situação 
tributária de cuja definição dependa a qualificação 
criminal dos factos, não será encerrado o processso de 
averiguações enquanto não for praticado acto defi nitivo 
ou proferida decisão fi nal sobre a referida situação tri-
butária, suspendendo-se, entretanto, o prazo a que se 
refere o número anterior. 

3. Não são concluídas as diligências de investigação 
enquanto não for apurada a situação tributária da qual 
dependa a qualifi cação criminal dos factos, cujo procedi-
mento ou processo tem prioridade sobre outros da mesma 
espécie e cujas decisões, logo que proferidas, são comu-
nicadas ao órgão competente para os actos de instrução.

4. Concluídos os actos de instrução relativos aos autos 
de averiguações, o órgão da administração tributária ou 
de polícia criminal competente emite parecer fundamen-
tado que remete ao Ministério Público juntamente com 
o processo de averiguações.

Artigo 42.º

Decisão do Ministério Público

1. Recebidos os autos de averiguações e respectivo 
parecer, o Ministério Público procede nos termos dos 
artigos 315.º a 320.º do Código de Processo Penal, tendo 
em conta o disposto no artigo seguinte. 

2. O Ministério Público pratica os actos que considerar 
necessários à realização das fi nalidades da instrução.

3. Sendo arquivados os autos de averiguações ou não 
deduzida a acusação, a decisão é comunicada à admi-
nistração tributária para efeitos de procedimento por 
contra-ordenação, se for caso disso.

Artigo 43.º

Arquivamento em caso de dispensa da pena

Se o processo for por crime tributário não aduaneiro re-
lativamente ao qual se encontre expressamente prevista 
na lei a possibilidade de dispensa da pena, o Ministério 
Público, ouvida a administração tributária, pode propor 
ao Juiz o arquivamento do processo se se verifi carem os 
pressupostos daquela dispensa.

Artigo 44.º

Suspensão do processo penal tributário

1. Se estiver a decorrer processo de impugnação ju-
dicial, nos termos do Código de Processo Tributário, ou 
oposição judicial, nos termos do Código das Execuções 
Tributárias, o processo penal tributário é suspenso até 
que transite em julgado a respectiva sentença.

2. Tendo sido suspenso o processo penal tributário, 
nos termos do número anterior, o processo que provocou 
a suspensão tem prioridade sobre todos os outros da 
mesma espécie.

Artigo 45.º

Caso julgado das sentenças de impugnação e de oposição

A sentença proferida em processo de impugnação judi-
cial e a que tenha decidido a oposição judicial, respectiva-
mente, nos termos do Código de Processo Tributário e do 
Código das Execuções Tributárias, uma vez transitadas, 
constituem caso julgado para o processo penal tributário 
apenas relativamente às questões nelas decididas e nos 
precisos termos em que o foram.

Artigo 46.º

Assistência ao Ministério Público e comunicação 
das decisões

1. A administração tributária assiste tecnicamente o 
Ministério Público em todas as fases do processo, podendo 
designar para cada processo um agente da administração 
ou perito tributário, que tem sempre a faculdade de con-
sultar o processo e ser informado sobre a sua tramitação. 

2. Em qualquer fase do processo, as respectivas deci-
sões fi nais e os factos apurados relevantes para liqui-
dação de tributos em dívida são sempre comunicados à 
administração tributária.

CAPÍTULO II

Processo de contra-ordenação tributário

Secção I

Disposições gerais

Artigo 47.º

Âmbito do processo de contra-ordenação

1. As infracções tributárias não aduaneiras sem na-
tureza criminal, dão lugar à instauração no serviço tri-
butário competente de um processo de contra-ordenação 
tributário.
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2. Quando os factos constitutivos da infracção implicarem 
liquidação de tributo, esta é feita autonomamente no 
respectivo procedimento tributário.

3. O processo de contra-ordenação tributário tem por 
fi nalidade o sancionamento das infracções tributárias não 
aduaneiras sem natureza criminal através da aplicação 
de coimas e sanções acessórias.

Artigo 48.º

Competências das autoridades administativas

1. Sem prejuízo de disposição expressa em sentido 
diferente, a aplicação de coimas é da competência do:

a) Director da Direcção das Contribuições e 
Impostos;

b) Chefe da repartição especial dos grandes 
contribuintes, em relação às infracções cuja 
competência para a investigação seja desta 
unidade orgânica;

c) Chefe das repartições de fi nanças, quando a 
contra-ordenação seja simples e o imposto em 
falta, se for o caso, não ser de valor superior 
a 750 000$00, e quando se trate de contra-
ordenação autónoma.

2. A competência para a aplicação das sanções acessó-
rias previstas no presente regime jurídico é do:

a) Director das Contribuições e Impostos após 
homologação do Diretor Nacional de Receitas 
do Estado;

b) Chefe da repartição especial dos grandes 
contribuintes quando a infracção tiver sido 
praticada por contribuinte que caia no 
âmbito das suas atribuições e na sua área de 
jurisdição.

Artigo 49.º

Tutela jurisdicional

As decisões de aplicação de coimas e sanções acessórias 
podem ser objecto de recurso judicial.

Artigo 50.º

Fundamento do processo de contra-ordenação tributário

Pode servir de fundamento ao processo de contra-orde-
nação tributário qualquer um dos seguintes documentos:

a) Auto de notícia levantado por funcionário competente; 

b) Participação de entidade ofi cial; 

c) Denúncia feita por qualquer pessoa; 

d) Certidão extraída por entidade pública;

e) Pedido do contribuinte ou obrigado tributário a 
solicitar, antes da instauração do processo de 
contra-ordenação tributário, o exercício do 
direito à redução da coima, caso o pagamento 
não seja realizado nos termos previstos no 
artigo 35.º.

Artigo 51.º

Requisitos do auto de notícia

1. A autoridade, agente de autoridade ou funcionário 
da administração tributária que verifi car pessoalmente 
os factos constitutivos da contra-ordenação tributária não 
aduaneira levanta auto de notícia, se para isso for com-
petente, e procede ao seu envio imediato à entidade que 
deva instaurar o processo de contra-ordenação tributário.

2. O auto de notícia deve conter, sempre que possível: 

a) A identifi cação do autuante e do autuado, 
com menção do nome, número fi scal de 
contribuinte, profi ssão, morada e outros 
elementos necessários; 

b) O lugar onde se praticou a infracção e aquele 
onde foi verifi cada; 

c) O dia e hora da contra-ordenação e os da sua 
verifi cação; 

d) A descrição dos factos constitutivos da infracção; 

e) A indicação das circunstâncias respeitantes ao 
infractor e à contra-ordenação que possam 
infl uir na determinação da responsabilidade, 
nomeadamente a sua situação económica e o 
prejuízo causado ao credor tributário; 

f) A menção das disposições legais que prevêem 
a contra-ordenação e cominam a respectiva 
sanção; 

g) A indicação das testemunhas que possam depor 
sobre a contra-ordenação; 

h) A assinatura do autuado que poderá ser a rogo 
e, na sua falta, a menção dos motivos desta; 

i) A assinatura do autuante, que poderá ser 
efectuada por chancela ou outro meio de 
reprodução devidamente autorizado, podendo 
a autenticação ser efectuada por aposição de 
selo branco ou por qualquer forma idónea de 
assinatura e do serviço emitente;

j) Quaisquer outros elementos que, pela sua 
natureza, possam interessar à descoberta da 
verdade sobre os factos.

3. O auto de notícia não deixará de ser levantado, ainda 
que o autuante repute a contra-ordenação não punível, 
devendo, nesse caso, fundamentar essa circunstância.

Artigo 52.º

Infracção verifi cada em procedimento de inspecção 
tributária

1. Se a infracção for verifi cada no decurso de procedi-
mento de inspecção tributária e tiver sido requerida a 
redução da coima nos termos da alínea c) do número 1 
do artigo 34.º, deve ser feita menção no relatório da ins-
pecção que o auto de notícia foi substituido pelo relatório 
sucinto a que se refere o número 4 do artigo 34.º.

2. Caso o pagamento da coima reduzida não seja efec-
tuado nos termos do número 1 do artigo 35 .º, deve ser 
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instaurado, pelo serviço tributário da área onde tiver 
sido cometida a infracção, o processo de contra-ordenação 
com base no requerimento do contribuinte ou obrigado 
tributário, nos termos previstos no número  2 do artigo 35.º 
e da alínea e) do artigo 50.º.

Artigo 53.º

Competência para o levantamento do auto de notícia

Sem prejuízo do disposto em lei especial, são compe-
tentes para o levantamento do auto de notícia, em caso 
de contra-ordenação tributária não aduaneira, além dos 
órgãos de polícia criminal com competência para fi scali-
zação tributária, as seguintes entidades:

a) Director Nacional de Receitas do Estado;
b) Director da Direcção das Contribuições e Impostos;
c) Directores de serviços da Direcção Nacional de 

Receitas do Estado;
d) Directores de serviços da Direcção das 

Contribuições e Impostos;
e) Dirigente do departamento regional da 

administração tributária;
f) Chefe da repartição especial dos grandes 

contribuintes;
g) Chefes das repartições de fi nanças;
h) Pessoal técnico superior e pessoal técnico da 

área da inspecção e da fi scalização tributária 
da Administração Tributária;

i) Outros agentes e funcionários da Administração 
Tributária que exerçam funções de 
fi scalização ou de inspecção tributária, quer 
atribuídas por lei quer por determinação de 
superiores hierárquicos mencionados nas 
alíneas anteriores. 

Artigo 54.º

Participação

1. Se algum agente ou funcionário sem competência 
para levantar auto de notícia tiver conhecimento, no exer-
cício ou por causa do exercício das suas funções, de qual-
quer contra-ordenação tributária não aduaneira, deve 
participá-la, por escrito ou verbalmente, ao dirigente do 
serviço tributário competente para o seu processamento. 

2. A participação verbal só terá seguimento depois de 
lavrado termo de identifi cação do participante. 

3. A participação conterá, sempre que possível, os 
elementos exigidos para o auto de notícia. 

4. O disposto neste artigo é também aplicável quando se 
trate de agente ou  funcionário competente para levantar 
auto de notícia, desde que não tenha verifi cado pessoal-
mente a contra-ordenação.

Artigo 55.º

Denúncia

1.  Qualquer pessoa pode denunciar a prática de uma 
contra-ordenação tributária não aduaneira junto do 
serviço da administração tributária competente para o 
seu processamento.

2. A denúncia pode ser feita oralmente ou por escrito, 
mas só terá seguimento depois de lavrado termo de iden-
tifi cação do denunciante.

3. A denúncia permanecerá secreta, salvo se os factos 
não se confi rmarem, caso em que pode ser comunicado 
ao denunciado, a seu requerimento, o teor e a autoria 
da denúncia.

4. O denunciante não tem legitimidade para intervir 
no procedimento contra-ordenacional ou de investigação 
dos factos.

Artigo 56.º

Nulidades insanáveis

1. No processo de contra-ordenação tributário consti-
tuem nulidades insanáveis: 

a) O levantamento do auto de notícia por agente ou 
funcionário sem competência; 

b) A falta de assinatura do autuante e de menção 
de algum elemento essencial da infracção; 

c) A falta de notifi cação do despacho para audição e 
apresentação de defesa; 

d) A falta dos requisitos essenciais da decisão de 
aplicação das coimas e sanções acessórias;

e) A falta de notifi cação da decisão de aplicação das 
coimas e sanções acessórias.

2. Não constitui nulidade o facto de o auto de notícia 
ser levantado contra um só agente e se verifi car, no 
decurso do processo de contra-ordenação, que outra ou 
outras pessoas participaram na infracção tributária não 
aduaneira ou que por ela respondem. 

3. As nulidades dos actos referidos no número 1 têm por 
efeito a anulação dos termos subsequentes do processo 
de contra-ordenação que deles dependam absolutamente, 
devendo, porém, aproveitar-se as peças processuais úteis 
ao apuramento dos factos. 

4. Verifi cadas as nulidades constantes das alíneas a) e 
b) do número 1, o auto de notícia vale como participação. 

5. As nulidades mencionadas são de conhecimento 
ofi cioso e podem ser invocadas até a decisão se tornar 
defi nitiva.

Artigo 57.º

Suspensão do processo e efeitos das sentenças 
de impugnação e oposição judicial

1. Se estiver a decorrer procedimento tributário, pro-
cesso de impugnação judicial ou de oposição judicial, 
respectivamente, nos termos do Código Geral Tributá-
rio, do Código de Processo Tributário e do Código das 
Execuções Tributárias, o processo de contra-ordenação 
tributário é suspenso até que a decisão neles proferida 
se torne defi nitiva ou transite em julgado.

2. A sentença proferida em processo de impugnação 
judicial e a que tenha decidido a oposição judicial, uma 
vez transitadas, constituem caso julgado para o processo 
de contra-ordenação tributário apenas relativamente às 
questões nelas decididas e nos precisos termos em que 
o foram.
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3. Tendo sido suspenso o processo de contra-ordenação 
tributário, nos termos do número anterior, o procedimento 
ou processo que provocou a suspensão tem prioridade 
sobre todos os outros da mesma espécie.

Artigo 58.º

Extinção do procedimento por contra-ordenação

O procedimento por contra-ordenação tributária não 
aduaneira extingue-se nos seguintes casos: 

a) Morte do arguido; 

b) Extinção da pessoa colectiva ou sociedade;

c) Prescrição ou amnistia, se a coima ainda não 
tiver sido paga; 

d) Pagamento voluntário da coima no decurso do 
processo de contra-ordenação tributário; 

e) Acusação recebida em procedimento criminal.
Artigo 59.º

Extinção da coima

A obrigação de pagamento da coima e de cumprimento 
das sanções acessórias extingue-se nas situações previstas 
nas alíneas a) e b) do artigo anterior. 

Artigo 60.º

Execução da coima

1. Se as coimas, sanções pecuniárias e custas proces-
suais aplicadas no processo de contra-ordenação tribu-
tário não forem pagas nos prazos legais, a sua cobrança 
é feita coercivamente através do processo de execução 
tributária.

2. O chefe do serviço tributário em que o processo de 
contra-ordenação estiver a correr termos determina a 
extracção de certidão da decisão exequível, a qual servirá 
de base à instauração da execução tributária.

3. Caso o arguido interponha recurso judicial nos termos 
do artigo 76.º, a certidão referida no número anterior só 
é extraída 15 dias após o decurso do prazo para o recurso 
jurisdicional da respectiva decisão, salvo se este último 
tiver efeito suspensivo.

4. Se a tramitação do processo de contra-ordenação 
tributário for feita por meios informáticos, a extracção 
das certidões para instauração da execução tributária 
poderá ser feita pelos serviços centrais da administração 
tributária. 

Artigo 61.º

Custas

1. Sem prejuízo da aplicação subsidiária do Regime 
Geral das Contra-ordenações, às custas no processo de 
contra-ordenação tributário aplicam-se: 

a) Na fase administrativa, o Regulamento das 
Custas dos Processos Tributários;

b) Na fase judicial, o Código das Custas judiciais.

2. Na fase administrativa não é devida taxa de jus-
tiça, comprendendo as custas apenas o reembolso dos 
encargos, os quais não poderão ser de valor inferior a 
um décimo nem superiores a metade do valor da coima, 
salvo se os mesmos respeitarem ao rembolso de despesas 
devidas a entidades públicas ou privadas devidamente 
documentadas.

3. As custas devidas na fase administrativa do pro-
cesso de contra-ordenação tributário, salvo na parte que 
respeitem ao reembolso de despesas devidas a outras 
entidades, constituem receita própria da Direcção das 
Contribuições e Impostos.

4. Em matéria de prescrição as custas seguem o regime 
previsto no artigo 33.º.

Secção II

Fase administrativa do processo de contra-ordenação 
tributário

Artigo 62.º

Competência para a instauração e instrução

1. Salvo disposição expressa da lei em contrário, o 
processo de contra-ordenação tributário é instaurado na 
repartição de fi nanças da área onde tiver sido cometida 
a infracção tributária não aduaneira. 

2. Quando o agente da infracção pertença ao âmbito de 
jurisdição da repartição especial dos grandes contribuintes 
é esta o serviço tributário competente para instaurar o 
processo de contra-ordenação.

3. A investigação dos factos e a instrução são coordena-
das pelo dirigente do serviço tributário competente para 
a instauração do processo de contra-ordenação tributário.

4. Se o processo for instaurado com fundamento em 
auto de notícia, levantado nos termos dos artigos 51.º e 
53.º, é dispensada a investigação e instrução do processo 
de contra-ordenação, sem prejuízo da obtenção de outros 
elementos indispensáveis para a prova da culpabilidade 
do infractor ou para demonstrar a sua inocência.

5. Durante a investigação e instrução do processo o 
dirigente do serviço tributário competente pode solicitar 
a todas as entidades policiais e administrativas a coope-
ração necessária.

Artigo 63.º

Registo e autuação dos documentos

1. Recebido no serviço tributário competente qualquer 
dos documentos que serve de fundamento ao processo de 
contra-ordenação tributário, procede-se ao seu registo e 
autuação. 

2. Do registo deve constar o número de ordem atribuído 
ao processo, a data de entrada e de instauração, o nome 
do indiciado como infractor e a lei ou o código tributário 
violado.

3. Os documentos que sirvam de fundamento ao pro-
cesso de contra-ordenação tributário serão remetidos ao 
serviço tributário competente pelos autuantes e parti-
cipantes ou, no caso das denúncias, por quem as tiver 
recebido.
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Artigo 64.º

Suspensão do processo para liquidação do tributo

1. Se a contra-ordenação tributária não aduaneira im-
plicar a existência de facto pelo qual seja devido tributo 
ainda não liquidado, o processo de contra-ordenação 
tributário será suspenso depois de instaurado ou fi nda a 
instrução, quando necessária, e até que ocorra uma das 
seguintes circunstâncias: 

a) Ser o tributo pago no prazo previsto na lei ou no 
prazo fi xado administrativamente; 

b) Haver decorrido o referido prazo sem que o 
tributo tenha sido pago nem reclamada ou 
impugnada a liquidação; 

c) Verifi car-se o trânsito em julgado da decisão 
proferida em processo de impugnação ou o 
fi m do processo de reclamação. 

2. À reclamação e à impugnação judicial referidas no 
número anterior é dada prioridade em relação aos demais 
procedimentos ou processos da mesma espécie.

Artigo 65.º

Notifi cação do arguido

1. O dirigente do serviço tributário competente notifi ca 
o arguido do facto ou factos apurados no processo de 
contra-ordenação tributário e da punição em que incorre, 
comunicando-lhe também que no prazo de 15 dias pode 
apresentar defesa e juntar ao processo os elementos 
probatórios que entender ou, em alternativa, utilizar as 
possibilidades de pagamento antecipado da coima nos 
termos do artigo 70.º ou requerer o pagamento voluntário 
previsto no artigo 73.º.

2. A descrição do facto ou factos a que se refere o 
número anterior é feita no texto da notifi cação ou, se o 
processo de contra-ordenação tiver sido instaurado com 
fundamento em auto de notícia, aquela pode ser substi-
tuída pelo envio de cópia do auto de notícia. 

Artigo 66.º

Defesa do arguido

1. A defesa do arguido é apresentada ou enviada, por 
via postal, para o serviço tributário competente, podendo 
ser neste produzida oralmente.

2. Com a defesa o arguido pode juntar todos os ele-
mentos de prova que repute relevantes e pode arrolar 
testemunhas.

3. No caso de a defesa do arguido ser exercida oralmente, 
as suas declarações são reduzidas a escrito.

4. Pode ser nomeado defensor ofi cioso sempre que, nos 
termos da lei, o arguido o requeira ou quando quaisquer 
defi ciências deste ou a gravidade da contra-ordenação o 
justifi quem, devendo, aquele, de preferência, ser escolhi-
do entre advogados.

5. Apresentada a defesa, o dirigente do serviço tri-
butário, caso considere necessário, pode ordenar novas 
diligências de investigação e instrução.

Artigo 67.º

Meios de prova

1. O dirigente do serviço tributário deve juntar ao 
processo de contra-ordenação os elementos ofi ciais de 
que disponha ou possa solicitar para esclarecimento 
dos factos, designadamente, os respeitantes à situação 
tributária do arguido. 

2. As testemunhas, no máximo de três por cada infrac-
ção, não são ajuramentadas, devendo a acta de inquirição 
ser por elas assinada ou indicar as razões da falta de 
assinatura. 

3. As testemunhas e os peritos são obrigados a com-
parecer no serviço tributário onde estiver pendente o 
processo de contra-ordenação e a pronunciarem-se sobre 
os factos em investigação, sendo a falta ou recusa injus-
tifi cada puníveis com sanção pecuniária até 10.000$00, 
sem prejuizo da adminitração tributária exigir a repa-
ração dos danos causados com a sua recusa.

Artigo 68.º

Apreensão de bens

A apreensão de bens que tenham constituído objecto 
de contra-ordenação tributária não aduaneira pode ser 
efectuada no momento do levantamento do auto de notícia 
ou no decurso do processo pela entidade competente para 
a aplicação da coima, sempre que seja necessária para 
efeitos de prova ou de garantia da prestação tributária, 
coima ou custas.

Artigo 69.º

Arquivamento do processo

1. Se ocorrer causa extintiva do processo contra-orde-
nacional ou havendo dúvidas fundadas sobre os factos, 
designadamente, por insufi ciência de elementos de pro-
va sobre a prática da infracção  ou da culpabilidade do 
agente, a entidade competente para a aplicação da coima 
arquiva o processo.

2. O arquivamento é sempre comunicado ao Director 
das Contribuições e Impostos, no prazo de 10 dias após 
o termo do mês em que o mesmo se verifi car, o qual, 
mediante decisão fundamentada, pode ordenar o pros-
seguimento do processo de contra-ordenação.

Artigo 70.º

Antecipação do pagamento da coima

1. O arguido que pagar a coima no prazo para a defesa 
benefi cia, por efeito da antecipação do pagamento, da 
redução da coima para um valor igual ao mínimo legal 
cominado para a contra-ordenação e da redução a metade 
das custas processuais.

2. O pagamento antecipado da coima não afasta a 
aplicação das sanções acessórias previstas no presente 
regime jurídico.

3. Caso o arguido não proceda, no prazo legal ou no 
prazo que seja fi xado, à regularização da situação tribu-
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tária, perde o direito à redução previsto no número 1 e o 
processo de contra-ordenação prossegue para fi xação da 
coima e cobrança da diferença.

Artigo 71.º

Indícios de crime tributário não aduaneiro

1. Se durante a investigação e instrução do processo de 
contra-ordenação e até à sua decisão se revelarem indícios 
da prática de crime tributário não aduaneiro, é extraída 
certidão para instauração de processo de averiguações.

2. A certidão é remetida ao órgão competente para os 
actos de instrução, nos termos previstos no artigo 40.º, 
fi cando o processo e o procedimento contra-ordenacional 
suspenso até decisão da instrução do processo penal 
tributário.

Artigo 72.º

Aplicação da coima e sanções acessórias

1. Finda a produção de prova, se não existirem razões 
que possam determinar o arquivamento do processo ou a 
dispensa da coima, esta é aplicada nos termos seguintes:

a) Pelo chefe da repartição de fi nanças, se a 
contra-ordenação for da sua competência 
e não houver lugar à aplicação de sanções 
acessórias;

b) Pelo chefe da repartição especial dos grandes 
contribuintes, se a contra-ordenação for da 
sua competência, aplicando, se for caso disso, 
também as sanções acessórias.

2. Se o conhecimento da contra-ordenação couber ao 
Director da Direcção das Contribuições e Impostos ou se 
o Chefe da repartição de fi nanças entender que há lugar 
à aplicação de sanção acessória, o processo de contra-
ordenação é-lhe enviado para decisão. 

3. A entidade competente para conhecer da contra-
ordenação pode delegar em funcionário qualifi cado a 
competência para a aplicação da coima. 

4. Em caso de concurso de contra-ordenações cujo 
conhecimento caiba ao chefe do serviço tributário e ao 
Director da Direcção das Contribuições e Impostos, cabe 
a este aplicar a respectiva coima.

Artigo 73.º

Pagamento voluntário

1. O pagamento voluntário da coima determina a sua 
redução para 75% do valor fi xado, não podendo, porém, 
a coima a pagar ser inferior ao valor mínimo legal res-
pectivo, e sem prejuízo das custas processuais.

2. Fixada a coima pela entidade competente, o arguido 
é notifi cado para efectuar o pagamento voluntário da 
coima no prazo de 15 dias, sob pena de perder o direito 
à redução previsto no número anterior. 

3. O pagamento voluntário da coima não afasta a 
aplicação das sanções acessórias previstas no presente 
regime jurídico.

4. Se o arguido não regularizar a situação tributária até 
ao termo do prazo para o pagamento da coima, perde o 
direito à redução a que se refere o número 1 e o processo 
de contra-ordenação prossegue para cobrança da parte 
da coima reduzida.

Artigo 74.º

Decisão de aplicação da coima

1. São requisitos essenciais da decisão que aplica a 
coima:

a) A identifi cação do infractor e eventuais 
comparticipantes; 

b) A descrição sumária dos factos e indicação das 
normas violadas e punitivas; 

c) A coima e sanções acessórias, com indicação 
dos elementos que contribuíram para a sua 
fi xação; 

d) A indicação de que vigora o princípio da proibição 
da modifi cação da decisão em prejuízo do 
arguido;

e) A indicação do destino das mercadorias 
apreendidas; 

f) A condenação em custas.

2. A decisão na parte referente às sanções acessórias, 
se for caso disso, tem de respeitar os requisitos do núme-
ro anterior, com as necessárias adaptações, incluindo a 
fundamentação dos respectivos pressupostos.

3. A notifi cação da decisão que aplicou a coima contém, 
além dos termos da decisão, a advertência expressa de 
que, caso o tenha requerido, mas não faça o pagamento 
nos termos do artigo 73.º, deve o arguido, no prazo de 25 
dias a contar da notifi cação, proceder ao pagamento da 
coima e das custas devidas ou recorrer judicialmente, sob 
pena de se proceder à cobrança coerciva. 

4. A notifi cação referida no número anterior é da com-
petência do serviço tributário referido no artigo 62.º, sem 
prejuízo de ser, caso a tramitação do processo de contra-
ordenação se processe por meios informáticos, expedida 
pelos serviços centrais da administração tributária.

Artigo 75.º

Renovação da decisão

1. Quando o Tribunal Fiscal e Aduaneiro anular a 
decisão da autoridade administrativa com fundamento 
em nulidade insanável, após a devolução do processo 
de contra-ordenação ao serviço tributário, pode aquela 
renovar a decisão de aplicação da coima mediante a obser-
vância dos requisitos legais previstos no artigo anterior. 

2. A renovação da decisão só pode ocorrer se ainda não 
tiver decorrido o prazo de prescrição do procedimento por 
contra-ordenação.

3. Renovada a decisão de aplicação da coima, o arguido 
é notifi cado nos termos e para os efeitos previstos no 
número 3 do artigo anterior.
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Secção III

Fase judicial do processo de contra-ordenação tributário

Artigo 76.º

Recurso da decisão da autoridade administrativa

1. As decisões de aplicação das coimas e sanções acessó-
rias podem ser objecto de recurso para o Tribunal Fiscal 
e Aduaneiro, no prazo de 25 dias a contar da sua notifi -
cação, a apresentar no serviço tributário onde tiver sido 
instaurado o processo de contra-ordenação tributário.

2. A petição contém alegações, conclusões e a indicação 
dos meios de prova a produzir e é dirigida ao tribunal 
fi scal e aduaneiro com competência territorial na área do 
serviço tributário referido no número anterior. 

3. A autoridade recorrida pode revogar a decisão até ao 
envio dos autos ao Tribunal Fiscal e Aduaneiro.

4. Sem prejuízo do que estiver especifi camente regulado 
no presente regime jurídico, o recurso referido no número 
1 rege-se pelas disposições aplicáveis à impugnação judi-
cial prevista no Código de Processo Tributário.

Artigo 77.º

Remessa do processo ao tribunal

1. Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário 
envia o processo, no prazo de 30 dias, ao tribunal fi scal 
e aduaneiro territorialmente competente. 

2. Sempre que o entender conveniente, pode o repre-
sentante da Fazenda Pública oferecer qualquer prova 
complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o 
não tenham sido, ou indicar os elementos ao dispor da 
administração tributária que repute convenientes à 
descoberta da verdade sobre os factos.

Artigo 78.º

Desistencia do recurso

O recorrente pode desistir do recurso até à decisão fi nal.
Artigo 79.º

Âmbito da prova

Compete ao juiz determinar o âmbito da prova a pro-
duzir, recusando as diligências que julgue desnecessárias 
à formação da sua convicção.

Artigo 80.º

Conversão em processo criminal

1. O tribunal não está vinculado à apreciação dos factos 
como contra-ordenação, podendo, ofi ciosamente ou a re-
querimento do Ministério Público, converter o processo 
em processo criminal.

2. A conversão do processo determina a interrupção da 
instância e a remessa ao Ministério público para efeitos de 
instauração de processo penal tributário, aproveitando-se, 
na medida do possível, as provas já produzidas.

3. A dedução de acusação em processo criminal extin-
gue o processo de contra-ordenação.

Artigo 81.º

Decisão por despacho

1. Se a questão a conhecer for apenas de direito ou, 
sendo também de facto, o processo fornecer os elementos 
necessários, depois de ser dada vista ao Ministério Pú-
blico, o juiz pode julgar o recurso por simples despacho.

2. O despacho referido no número anterior tem de ser 
fundamentado, com indicação dos factos, do direito apli-
cado e das circunstâncias que determinaram a medida 
da sanção.

Artigo 82.º

Audiência de discussão e julgamento

1. O Ministério Público e o representante da Fazenda 
Pública devem estar presentes na audiência de julgamento. 

2. O arguido não é obrigado a comparecer à audiência, 
salvo se o juiz considerar a sua presença necessária ao 
esclarecimento dos factos, podendo sempre fazer-se re-
presentar por advogado.

3. Se o arguido, uma vez notifi cado, não comparecer 
nem justifi car a sua ausência, nem se fi zer representar 
por advogado, o juiz pode aplicar-lhe, de acordo com a sua 
situação económica, uma sanção pecuniária a fi xar entre 
metade e o triplo do salário mínimo nacional.

Artigo 83.º

Recurso jurisdicional

1. A decisão do juiz do Tribunal Fiscal e Aduaneiro 
é susceptível de recurso para o tribunal competente a 
interpôr pelo arguido, pelo representante da Fazenda 
Pública ou pelo Ministério Público.

2. O recurso é interposto no prazo de 15 dias a contar 
da notifi cação do despacho, da audiência do julgamento 
ou, caso o arguido não tenha comparecido, da notifi cação da 
sentença e segue o regime previsto no Código de Processo 
Tributário.

3. O recurso referido nos números anteriores só tem 
efeito suspensivo se o arguido apresentar garantia, no 
prazo de 15 dias, ou for autorizada a sua dispensa, nos 
termos do Código Geral Tributário. 

Artigo 84.º

Pagamento da coima

1. Após o trânsito em julgado da decisão sobre a coima, 
o processo é devolvido ao serviço tributário competente.

2. A autoridade administrativa notifi ca o arguido para 
pagar a coima e custas processuais no prazo de 10 dias a 
contar da data da notifi cação, não podendo a coima ser 
acrescida de quaisquer adicionais.

3. Se a situação do arguido o justificar, poderá a 
autoridade administrativa autorizar o pagamento em 
prestações da coima e das custas processuais, estando 
o valor das custas processuais sujeito a juros de mora.

4. As prestações podem ser mensais ou trimestais não 
podendo a última delas ir além dos dois anos subsequentes 
ao carácter defi nitivo ou ao trânsito em julgado da decisão.
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5. Dentro do limite temporal definido no número 
anterior e quando motivos objectivos e aceitáveis o 
justifi quem, podem os prazos e os planos prestacionais 
inicialmente estabelecidos ser alterados.

6. É competente para autorizar o pagamento em 
prestações da coima o chefe do serviço tributário em 
que o processo de contra-ordenação tributário tiver sido 
instaurado.

7. Quando não possa pagar de uma só vez e faça prova 
da sua débil situação económica, o regime de pagamento 
da coima previsto nos números 3 e 4 pode ser aplicado, 
desde que o arguido requeira o pagamento fraccionado 
da coima no prazo previsto no número 3 do artigo 74.º ou 
no prazo previsto no número 2.

8. A falta de pagamento de qualquer das prestações 
implica o vencimento das restantes e a realização de 
imediato da cobrança coerciva dos valores em dívida, nos 
termos previstos no artigo 60.º

Artigo 85.º

Revisão das coimas e sanções acessórias

1. A revisão das coimas e respectivas sanções acessórias 
transitadas em julgado é feita, nos termos do Código de 
Processo Penal, nos seguintes casos:

a) A favor do arguido, com base em novos factos 
ou em novos meios de prova, desde que não 
tenham decorrido mais de dois anos sobre o 
efeito de caso julgado da decisão a rever;

b) Contra o arguido, quando visar a sua condenação 
pela prática de um crime.

2. A revisão não é admissível quando a coima for de 
valor inferior a três vezes o salário mínimo nacional no 
momento da sua aplicação ou o prejuízo sofrido com a 
sanção acessória não exceder esse limite.

3. A revisão pode ser solicitada pelo arguido ou pelo 
representante da Fazenda Pública e promovida pelo 
Ministério Público junto do tribunal competente.

4. A revisão da decisão da autoridade administrativa 
cabe ao Tribunal Fiscal e Aduaneiro, dela cabendo recurso 
para o tribubal competente.

5. Quando a coima tiver sido decidida pelo Tribunal 
Fiscal e Aduaneiro, a revisão cabe ao tribunal de recurso.

PARTE III

INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS EM ESPECIAL

CAPÍTULO I

Crimes tributários não aduaneiros

Artigo 86.º

Burla fi scal

Quem, por meio de falsas declarações, falsifi cação ou 
viciação de documentos fi scalmente relevantes ou outros 
meios artifi ciosos ou fraudulentos, determinar a admi-

nistração tributária a efectuar atribuições patrimoniais 
das quais resulte enriquecimento do agente ou de terceiro 
é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos ou pena de 
multa até 1 000 dias.

Artigo 87.º

Fraude fi scal

1. As condutas ilegítimas que visem a não liquidação, 
entrega ou pagamento da prestação tributária ou a ob-
tenção indevida de benefícios fi scais, reembolsos, resti-
tuições ou outras vantagens patrimoniais susceptíveis de 
causarem diminuição das receitas tributárias, constituem 
fraude fi scal punível com pena de prisão de 1 a 3 anos ou 
pena de multa até 500 dias.

2. A fraude fi scal pode ocorrer por:

a) Prestação de falsas declarações, ocultação ou 
alteração de factos ou valores que devam 
constar nas declarações apresentadas ou 
prestadas a fi m de que a administração 
tributária especifi camente fi scalize, determine, 
avalie ou controle a matéria tributável;

b) Ocultação de factos ou valores não declarados 
e que devam ser revelados à administração 
tributária;

c) Viciação, falsifi cação, ocultação, destruição, 
danifi cação, não processamento, inutilização 
ou recusa de exibição de livros de escrituração 
ou qualquer documento exigido pela lei fi scal;

d) Uso de livros ou documentos fi scalmente 
relevantes sabendo-os viciados ou falsifi cados 
por terceiro;

e) Celebração de negócio simulado, quer quanto 
ao valor, quer quanto à natureza, quer por 
interposição, omissão ou substituição de pessoa.

3. Os factos previstos no número anterior só são pu-
níveis se a vantagem patrimonial ilegítima for igual ou 
superior a 500 000$00 para as pessoas singulares e a 1 
000 000$00 para as pessoas colectivas.

4. Se a vantagem patrimonial for superior a 1 500 
000$00 para a pessoas singulares e entre 2 000 000$00 a 3 
000 000$00 para as pessoas colectivas, os factos previstos 
no número anterior são puníveis com pena de prisão até 
cinco anos e pena de multa até 750 dias.

5. Para efeitos do disposto nos números anteriores, os 
valores a considerar são os que, nos termos da legislação 
aplicável, devam constar de cada declaração a apresentar 
à administração tributária.

Artigo 88.º

Fraude fi scal qualifi cada

Os factos previstos no artigo anterior constituem frau-
de qualifi cada e são puníveis com pena de prisão de 2 a 8 
anos para as pessoas singulares e pena de multa de 400 
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a 2 500 dias para as pessoas colectivas, se a vantagem 
patrimonial for superior a 3 000 000$00 ou quando se 
verifi car cumulativamente de mais de uma das seguintes 
circunstâncias:

a) O agente for funcionário público e tiver 
gravemente abusado das suas funções; 

b) O agente se tiver socorrido do auxílio de 
funcionário público com grave abuso das suas 
funções; 

c) O agente se tiver conluiado com terceiros que 
estejam sujeitos a obrigações acessórias 
para efeitos de fi scalização tributária ou 
se encontre com terceiros em situação de 
relações especiais; 

d) O agente falsifi car ou viciar, ocultar, destruir, 
inutilizar ou recusar entregar, exibir ou 
apresentar livros ou quaisquer outros 
elementos probatórios exigidos pela lei fi scal; 

e) O agente tiver usado registos informáticos, livros 
ou outros documentos fi scalmente relevantes 
sabendo-os viciados ou falsifi cados por terceiros;

f) O agente tiver utilizado a interposição de pessoas 
singulares ou colectivas residentes fora do 
território nacional e aí submetidas a um 
regime fi scal claramente mais favorável.

Artigo 89.º

Abuso de confi ança fi scal

1. Quem não entregar à administração tributária, total 
ou parcialmente, prestação tributária de valor igual ou 
superior a 3 000$00 que tenha sido retida, deduzida, 
apurada, recebida ou liquidada, ainda que por conta da 
prestação devida, nos termos das leis tributárias e que 
estivesse legalmente obrigado a entregar, é punido com 
pena de prisão de 1 a 3 anos ou pena de multa até 500 dias.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, consi-
dera-se também prestação tributária a que tenha sido 
recebida, liquidada em factura ou documento fi scalmente 
equiparado, e haja a obrigação legal de a entregar à ad-
ministração tributária.

3. Os factos previstos nos números anteriores só são 
puníveis se tiverem decorridos mais de 60 dias sobre o 
prazo legal de entrega da prestação tributária.

4. Quando o valor da prestação não entregue à admi-
nistração tributária for igual ou superior a 3 000 000$00, 
o crime é qualifi cado e o agente é punido com pena de 
prisão de 2 a 8 anos para as pessoas singulares e pena 
de multa de 400 a 2 500 dias para as pessoas colectivas.

5. Para efeitos dos números anteriores, os valores a con-
siderar são os que, nos termos da lei tributária aplicável, 
devam constar de cada declaração periódica a entregar 
à administração tributária.

Artigo 90.º

Frustração de créditos

1. Quem, sabendo que tem de pagar tributo já liquidado 
ou em fase de liquidação, alienar, danifi car, ocultar ou 
onerar o seu património com a intenção de, por essa forma, 
frustrar total ou parcialmente a cobrança do crédito 
tributário, é punido com pena de prisão de 1 a 3 ou pena 
de multa até 500 dias.

2. Quem outorgar em actos ou contratos que importem 
a tranferência ou oneração de património com a intenção, 
nas condições e para os efeitos descritos no número ante-
rior, é punido com pena de prisão de 1 a 3 anos ou pena 
de multa até 350 dias.

3. Para efeitos dos números anteriores, o tributo con-
sidera-se em fase de liquidação após o início do ano civil 
seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário.

Artigo 91.º

Segredo Fiscal

1. Quem, sem justa causa e sem o consentimento de 
quem de direito, revelar ou aproveitar de elementos ou 
informação de natureza pessoal com relevância fi scal ou 
de elementos conexos com a capacidade tributária, que 
tenha tido conhecimento no exercício ou por causa do 
exercício das suas funções, e desde que a conduta seja 
susceptível de causar prejuízo ao Estado ou a terceiro, é 
punível com pena de prisão até 2 anos ou de multa até 
250 dias.

2. O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, 
revele informação ou elementos abrangidos por sigilo ou 
segredo de que teve conhecimento ou lhe foi confi ado no 
exercício das suas funções, com a intenção de obter para 
si ou para outrem um benefício ilegítimo ou de causar 
prejuízo ao interesse público ou a terceiro, é punido com 
pena de prisão de 1 a 3 anos ou multa de 40 a 500 dias.

Artigo 92.º

Desobediência qualifi cada

 Quem não obedecer a ordem ou mandato legítimo re-
gularmente comunicado e emanado do Director Nacional 
das Receitas do Estado ou do seu substituto legal, ou de 
autoridade judiciária competente em matéria de derro-
gação de sigilo bancário é punido com pena de prisão de 
1 a 3 anos ou de multa até 500 dias. 

CAPÍTULO II

Contra-ordenações tributárias não aduaneiras

Artigo 93.º

Recusa de entrega, exibição ou apresentação de escrita 
e de documentos fi scalmente relevantes

1. Quem dolosamente recusar a entrega, a exibição 
ou apresentação de escrita, de contabilidade ou de docu-
mentos fi scalmente relevantes a funcionário competente, 
quando os factos não constituam fraude fi scal, é punido 
com coima de 150 000$00 a 15 000 000$00.
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2. Quando a administração tributária deva fi xar pre-
viamente prazo para a entrega, exibição ou apresentação 
de escrita, de contabilidade ou de documentos fi scalmente 
relevantes a funcionário competente, a contra-ordenação 
só se considera consumada após termo do prazo fi xado 
em notifi cação.

3. Considera-se igualmente recusada a entrega, exi-
bição ou apresentação de escrita, de contabilidade ou de 
documentos fi scalmente relevantes quando o agente não 
permita o livre acesso ou a utilização pelos funcionários 
da administração tributária dos locais sujeitos a fi scali-
zação, nos termos da lei. 

4. Para efeitos do disposto nos números anteriores, 
consideram-se documentos fi scalmente relevantes os 
enunciados no artigo 12.º.

Artigo 94.º

Falta de entrega da prestação tributária

1. A não entrega ao credor tributário, total ou parcial, 
pelo período até 60 dias ou por período superior, desde que 
os factos não constituam crime, da prestação tributária 
liquidada, retida, apurada ou deduzida nos termos da lei, 
é punível com coima variável entre 50 000$00 e o valor 
do imposto em falta, sem prejuizo do limite máximo legal 
abstractamente estabelecido. 

2. Se a conduta prevista no número anterior for ne-
gligente, e ainda que o período da não entrega da pres-
tação tributária ultrapasse os 60 dias, é aplicável coima 
variável entre 10% e metade do imposto em falta, sem 
que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente 
estabelecido. 

3. As coimas previstas nos números anteriores são 
também aplicáveis em qualquer caso de não entrega, 
dolosa ou negligente, da prestação tributária que, em-
bora não tenha sido retida ou deduzida, o devesse ser 
nos termos da lei. 

4. Para efeitos contra-ordenacionais são puníveis como 
falta de entrega da prestação tributária: 

a) A falta de liquidação, liquidação inferior à devida 
ou liquidação indevida de imposto em factura 
ou documento equivalente;

b) A falta de pedido de liquidação do imposto que 
deva preceder a alienação ou aquisição de bens; 

c) A falta de pedido de liquidação do imposto que 
deva ter lugar em prazo posterior à aquisição 
de bens; 

d) A alienação de quaisquer bens ou o pedido 
de cancelamento de registo, depósito ou 
pagamento de valores que devam ser 
precedidos do pagamento de imposto; 

e) A falta de liquidação ou da entrega do imposto que 
recaia autonomamente sobre documentos, 
livros, contratos e actos com relevância fi scal;

f) A falta de pagamento, total ou parcial, da prestação 
tributária devida a título de pagamento por 
conta do imposto devido a fi nal, nos termos 
previstos nas leis tributárias.

Artigo 95.º

Falta ou atraso de declarações

1. A falta de entrega de declarações que para efeitos 
fi scais devem ser apresentadas a fi m de que a adminis-
tração tributária especifi camente determine, avalie, 
comprove ou fi scalize a matéria tributável é punida com 
coima de 30 000$00 a 750 000$00.

2. A coima prevista no número anterior é aplicável, 
quando as referidas declarações fi scais forem apresen-
tadas fora do prazo legal.

3. Considera-se falta de entrega de declaração quando 
decorridos mais de 30 dias sobre o termo do prazo para a 
sua apresentação ou quando termina o prazo concedido 
pela Administração Fiscal ou ainda quando a declaração 
não é entregue nos termos e  formato previsto na lei. 

Artigo 96.º

Falta ou atraso na apresentação ou exibição de documentos 
ou de declarações tributárias e de comunicações

1. A falta ou atraso na apresentação ou a não exibição 
imediata, ou no prazo que a lei ou a administração tri-
butária fi xarem, de declarações ou documentos compro-
vativos dos factos, valores ou situações constantes das 
declarações, documentos de transporte ou outros que 
legalmente os possam substituir, comunicações, guias, 
registos, ainda que em suporte informático ou electrónico, 
ou outros documentos com relevância fi scal é punida com 
coima de 30 000$00 a 750 000$00.

2. A falta de colaboração ou cooperação no apuramento 
da situação tributária ou a não prestação de informações 
ou esclarecimentos que autonomamente devam ser legal 
ou administrativamente exigidos são puníveis com a 
coima prevista no número anterior.

3. A falta de apresentação, ou a apresentação fora do 
prazo legal, das declarações de início, alteração ou cessação 
de actividade, das declarações autónomas de cessação 
ou alteração dos pressupostos de benefícios fi scais e das 
declarações para inscrição de bens em registos previstos 
nas leis tributárias é punível com coima de 50 000$00 a 
1 500 000$00. 

4. A falta de apresentação ou apresentação fora do prazo 
legal das declarações, boletins ou outros documentos 
para inscrição ou actualização de elementos do número 
de identifi cação fi scal é punível com coima de 15 000$00 
a 500 000$00.

5. A falta de exibição a funcionário ou entidade com-
petente de recibo, guia, documento ou outros elementos 
comprovativos do pagamento de tributo que seja devido 
nos termos da lei é punida com coima de 10 000$00 a 
350 000$00.

6. Para efeitos do n.º 2, a contra-ordenação considera-se 
consumada no termo do prazo fi xado legal ou adminis-
trativamente em notifi cação feita, nos termos da lei, ao 
contribuinte.
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Artigo 97.º

Falsifi cação, viciação e alteração de documentos fi scalmente 
relevantes

1. Quem dolosamente falsifi car, viciar, ocultar, destruir 
ou danifi car elementos fi scalmente relevantes, quando 
não deva ser punido pelo crime de fraude fi scal, é punido 
com coima de 150 000$00 a 10 000 000$00. 

2. A coima prevista no número anterior é aplicável a 
quem, com o objectivo de obter vantagens patrimoniais 
para si ou para terceiro susceptíveis de causarem dimi-
nuição das receitas tributárias, utilizar, alterar ou viciar 
programas, dados ou registos em suportes informáticos 
ou electrónicos, necessários ao apuramento e fi scalização 
da situação tributária do contribuinte.

3. No caso de não haver imposto a liquidar, os limites 
das coimas previstas nos números anteriores são redu-
zidos a metade.

Artigo 98.º

Omissões e inexactidões nas declarações ou em outros 
documentos fi scalmente relevantes

1. As omissões ou inexactidões relativas à situação 
tributária que não constituam crime de fraude fi scal 
nem a contra-ordenação prevista no artigo anterior, 
praticadas nas declarações, bem como nos documentos 
comprovativos dos factos, valores ou situações delas 
constantes, incluindo as praticadas nos livros de escrita, 
contabilidade ou escrituração, em facturas, documentos 
de transporte ou outros que legalmente os possam subs-
tituir ou noutros documentos fi scalmente relevantes que, 
nos termos da lei, devam ser conservados ou arquivados, 
apresentados ou exibidos, são puníveis com coima de 70 
000$00 a 7 50 000$00.

2. As inexactidões ou omissões praticadas nas decla-
rações, boletins ou outros documentos para inscrição ou 
actualização de elementos do número de identifi cação 
fi scal é punível com coima de 12 000$00 a 300000$00.

3. No caso de não haver imposto a liquidar, os limites 
das coimas previstas no número anterior são reduzidos 
a metade.

4. Para os efeitos do número 1 são consideradas de-
clarações as referidas no n.º 1 do artigo 95.º e n.º 3 do 
artigo 96.º.

Artigo 99.º

Omissões e inexactidões nos pedidos de informação 
vinculativa

1. As omissões ou inexactidões relativas a actos ou 
factos constantes de requerimentos ou de documentos 
relevantes para apreciação dos pedidos de informação 
vinculativa, apresentados nos termos das leis tributárias 
são punidas com coima de 50 000$00 a 5 000 000$00.

2. A coima prevista no número anterior é aplicável 
ainda que o pedido de informação vinculativa não tenha 
sido apresentado pelo próprio sujeito passivo da relação 
jurídica tributária.

Artigo 100.º

Inexistência de contabilidade ou de livros fi scalmente 
relevantes

1. A inexistência de escrita, contabilidade, livros de 
escrituração ou instrumentos informáticos ou electrónicos 
previstos nas leis tributárias, bem como de livros, folhas, 
registos e documentos com eles relacionados, qualquer 
que seja a respectiva natureza é punida com coima de 
50 000$00 a 2 000 000$00.

2. Verifi cada a inexistência dos elementos ou docu-
mentos referidos, independentemente do procedimento 
para aplicação da coima prevista no número anterior, o 
contribuinte é notifi cado para proceder à sua elaboração 
e organização num prazo a designar, que não pode ser 
inferior a 10 nem superior a 30 dias, com a cominação 
de que, se o não fi zer, fi ca sujeito à coima prevista no 
artigo 93.º.

Artigo 101.º

Não organização da contabilidade de harmonia com as 
regras de normalização contabilística e atrasos na sua 

execução

1. A não organização da contabilidade de harmonia 
com as regras de normalização contabilística, bem como 
o atraso na execução da contabilidade, na escrita ou na 
escrituração de livros ou de registos, por período superior 
ao previsto nas leis tributárias, quando não forem puni-
dos como crime ou como contra-ordenação mais grave, 
são puníveis com coima de 100 000$00 a 2 500 000$00.

2. Verifi cado o atraso na execução da contabilidade ou 
na escrita, independentemente do procedimento para a 
aplicação da coima prevista no número anterior, é noti-
fi cado o contribuinte para proceder à respectiva regula-
rização em prazo a designar, que não pode ser inferior a 
10 nem superior a 30 dias, com a cominação de que, se 
o não fi zer, fi ca sujeito à coima prevista no artigo 93.º.

Artigo 102.º

Falta de apresentação, antes da respectiva utilização, 
dos livros de escrituração

1. A falta de apresentação, nos casos e prazo legalmente 
previstos nas leis tributárias, antes da respectiva utili-
zação, de livros, folhas, registos ou outros documentos 
relacionados com a contabilidade ou escrita é punida com 
coima de 20 000$00 a 200 000$00. 

2. A coima prevista no número anterior é aplicável à 
não conservação, pelo prazo estabelecido nas leis tribu-
tárias, dos referidos documentos e elementos de conta-
bilidade ou de escrita.

Artigo 103.º

Violação de segredo fi scal

Quem negligentemente revelar ou se aproveitar de 
segredo fi scal, ou de outro tipo de segredo com relevância 
no apuramento da situação tributária, de que tenha tido 
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conhecimento no exercício de funções profi ssionais ou por 
causa delas, ou que lhe tenha sido transmitido, é punido 
com coima de  70 000$00 a 750 000$00.

Artigo 104.º

Violação do dever de emitir ou exigir recibos ou facturas ou 
documentos equivalentes

1. A não emissão de recibos, facturas ou documentos 
equivalentes, ou a sua emissão fora dos prazos legais, 
nos casos em que as leis tributárias o exija, é punida com 
coima de 30 000$00 a 1 000 000$00.

2. A não exigência, nos termos da lei, de emissão de 
recibos, facturas ou documentos equivalentes, ou a sua 
não conservação pelo período de tempo nela previsto, é 
punida com coima de 20 000$00 a 500 000$00.

Artigo 105.º

Violação da obrigação de possuir e movimentar contas 
bancárias

1. Quem, estando obrigado nos termos das leis tributárias, 
não possuir conta bancária afecta à sua actividade pro-
fi ssional ou económica, é punido com coima de.50 000$00 
a 1 000 000$00.

2. A falta de realização, através da conta bancária 
referida no número anterior, de movimentos referentes 
a recebimentos ou pagamentos, ou a suprimentos e 
empréstimos, nos termos previstos na lei, é punida com 
coima de 30 000$00 a 750 000$00.

3. A realização de recebimentos ou pagamentos por 
forma diferente da prevista na lei é punida com coima 
de 30 000$00 a 750 000$00.

Artigo 106.º

Desobediência às ordens expressas de pessoa colectiva

1. Quem, com a intenção de prejudicar o Estado ou 
terceiro, não obedecer a ordem expressa de pessoa co-
lectiva ou sociedade e a sua conduta motivar a prática 
ou a omissão de factos que violem as leis trtibutárias, e 
estes não constituam crime, é punido com coima de 100 
000$00 a 500 000$00.

2. A coima prevista no número anterior é aplicável a 
administrador ou gerente de pessoa colectiva ou sociedade 
que não observe ordem expressa emanada, nos termos 
da lei, dos órgãos daquelas e que com a sua conduta dê 
lugar ao incumprimento de deveres e obrigações tribu-
tárias de que resulte o efectivo prejuízo do Estado ou de 
entidade pública.

Artigo 107.º

Falsidade informática e software certifi cado

1. Quem criar, utilizar, ceder ou transaccionar pro-
gramas informáticos de contabilidade ou de facturação, 
concebidos com o objectivo de impedir ou alterar o apu-

ramento da situação tributária do contribuinte ou de 
obrigado tributário, é punido com coima de 200 000$00 
a 2 000 000$00.

2. A falta de utilização de programas ou equipamentos 
de contabilidade ou de facturação certifi cados, nas situações 
e condições previstas nas leis tributárias, é punida com 
coima de 100 000$00 a 1 000 000$00.

3. A transacção ou utilização de programas ou equipa-
mentos informáticos de contabilidade ou de facturação 
que não observem os requisitos exigidos na lei, é punida 
com coima de 200 000$00 a 1 000 000$00.

Artigo 108.º

Impressão de documentos por tipografi as não autorizadas

1. A impressão de facturas, documentos equiparados 
ou documentos fi scalmente relevantes por pessoas ou en-
tidades não autorizadas para o efeito, sempre que a lei o 
exija, é punida com coima de 150 000$00 a 1 000 000$00.

2. A coima prevista no número anterior é aplicável 
a quem fornecer facturas, documentos equiparados ou 
documentos fi scalmente relevantes sem observância das 
condições e formalidades previstas nas leis tributárias.

Artigo 109.º

Falta de designação de representantes

1. A falta de designação de uma pessoa com residência, 
sede ou direcção efectiva em território nacional para re-
presentar, perante a administração tributária, as pessoas 
ou entidades não residentes neste território, bem como 
as que, embora residentes, se ausentem do território na-
cional por período superior a seis meses, no que respeita 
a obrigações emergentes da relação jurídico-tributária, 
bem como a designação que omita a aceitação expressa 
pelo representante, é punida com coima de 15 000$00 a 
750 000$00. 

2. O representante fi scal do não residente, quando pes-
soa diferente do gestor de bens ou direitos, que, sempre 
que solicitado, não obtiver ou não apresentar à admi-
nistração tributária a identifi cação do gestor de bens ou 
direitos é punido com coima de 25 000$00 a 1 000 000$00.

Artigo 110.º

Pagamento indevido de rendimentos

1. O pagamento ou colocação à disposição dos respec-
tivos titulares de rendimentos sujeitos a imposto, com 
cobrança mediante o sistema de retenção na fonte, sem 
que aqueles façam a comprovação do seu número de 
identifi cação fi scal, é punido com coima de 10 000$00 a 
300 000$00.

2. A falta de retenção na fonte relativa a rendimen-
tos sujeitos a esta obrigação, quando se verifi quem os 
pressupostos legais para a sua dispensa total ou parcial, 
mas sem que, no prazo legalmente previsto, tenha sido 
apresentada a respectiva prova, é punida com coima de 
50 000$00 a 1 000 000$00.
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Artigo 111.º

Transferência para o estrangeiro de rendimentos sujeitos 
a tributação

A transferência para o estrangeiro de rendimentos 
sujeitos a imposto, obtidos em território de Cabo Verde 
por entidades não residentes, sem que se mostre pago ou 
assegurado o imposto que for devido, é punida com coima 
de 300 000$00 a 3 000 000$00.

Artigo 112.º

Pagamento ou colocação à disposição de rendimentos 
ou ganhos conferidos ou associados a valores mobiliários 

ou a inexistência de elementos de prova

A pessoa ou entidade que proceder ao pagamento ou 
colocar à disposição dos titulares dos rendimentos ou ga-
nhos conferidos ou associados a valores mobiliários, sem 
se mostrarem cumpridas as formalidades ou obrigações 
previstas nas leis tributárias, é punida com coima de 200 
000$00 a 2 000 000$00.

––––––
Decreto nº 7/2014

de 29 de Outubro

Nos termos do n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 52/VIII/2013, 
de 30 de Dezembro, que aprova o Orçamento do Estado 
para o ano económico de 2014, foi autorizado o Governo 
de Cabo Verde a proceder à contratação de novos em-
préstimos, no quadro do fi nanciamento do Orçamento 
do Estado.

Com vista a fi nanciar o Programa de Apoio à Governação 
das Empresas Públicas e à Promoção de Investimento 
(PAGEPPI), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 
decidiu conceder ao país um empréstimo, nos termos e 
condições previstas no Acordo de Empréstimo anexo ao 
presente diploma. 

O objectivo central do Programa é o de contribuir para 
a consolidação do quadro macroeconómico nacional e de 
promover o relançamento do crescimento através da me-
lhoria da governação das empresas públicas e a promoção 
do investimento privado.

Considerando a importância do referido Programa para 
a economia cabo-verdiana;

Assim,

No uso da faculdade conferida pela alínea d) do n.º 2 do 
artigo 204.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Aprovação

É aprovado o Acordo de Empréstimo entre o Banco Afri-
cano de Desenvolvimento (BAD) e a República de Cabo 
Verde, assinado na Cidade Abidjan, Costa do Marfi m, 
aos 20 dias do mês de Outubro de 2014, cujos textos, na 
versão original em língua francesa bem como a respectiva 
tradução em língua portuguesa, se publicam em anexo e 
fazem parte integrante do presente diploma.

Artigo 2.º

Valor

O valor do empréstimo corresponde a €15.000.000,00 
(quinze milhões de euros), quantia equivalente, em moe-
da nacional, à ECV 1.653.975.000 (um bilhão, seiscentos 
e cinquenta e três milhões, novecentos e setenta e cinco 
mil escudos cabo-verdianos).

Artigo 3.º

Utilização dos fundos

O Governo de Cabo Verde deve fazer o uso do emprés-
timo em estreita observância dos requisitos e condições 
previstos no Acordo de Empréstimo, no âmbito do Pro-
grama de Apoio à Governação das Empresas Públicas e 
à Promoção de Investimento (PAGEPPI).

Artigo 4.º

Prazo e Amortização

A República de Cabo Verde deve reembolsar o principal 
do Empréstimo, num período de 15 (quinze) anos, após 
um período de carência de 5 (cinco) anos, começando a 
partir da data da Assinatura do Acordo, à razão de 30 
(trinta) prestações semestrais iguais e consecutivas, 
sempre a 15 de Junho e a 15 de Dezembro, qualquer das 
duas datas imediatamente após o término do período de 
carência.

Artigo 5.º

 Juros e Comissões

O crédito concedido no âmbito do Acordo de Empréstimo 
está sujeito ao pagamento de juros e comissões, nos 
termos e condições estipuladas no Artigo III do Acordo 
de Empréstimo. 

Artigo 6.º

Poderes

São conferidos ao Membro do Governo responsável 
pela área das Finanças, com a faculdade de subdelegar, 
os poderes necessários para representar o Governo de 
Cabo Verde junto ao BAD.

Artigo 7.º

Produção de efeitos

O Acordo de Empréstimo a que se refere o artigo 1.º 
produz os seus efeitos em conformidade com o que nele 
se estipula.

Artigo 8.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros de 23 de 
Outubro de 2014.

José Maria Pereira Neves - Cristina Isabel Lopes da 
Silva Monteiro Duarte
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ACCORD DE PRET ENTRE LA REPUBLIQUE 
DE CABO VERDE ET LA BANQUE AFRICAINE 

DE DEVELOPPEMENT
(PROGRAMME D’APPUI A LA GOUVERNANCE 

DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET A LA 
PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT - 

DEUXIEME ANNEE (PAGEPPI II))
N° DU PROG. : P-CV-KAO-005
N° DU PRET : 20001 3001 2582
Le présent Accord de prêt (ci-après dénommé l»’Accord») 

est conclu le 20 Octobre 2014 entre la REPUBLIQUE DE 
CABO VERDE ci-après dénommée l»’Emprunteur»), et 
la BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (ci-
après dénommée la «Banque»).

1. AITENDU QUE l’Emprunteur a demandé à la 
Banque de contribuer au fi nancement du Programme 
d’appui à la gouvernance des entreprises publiques et 
à la promotion de l’investissement – Deuxième année 
(ci-après dénommé le «Programme») en lui accordant un 
Prêt jusqu’à concurrence du montant stipulé ci-après;

2. ATTENDU QUE le Ministère des Finances et du 
Plan sera l’organe d’exécution du Programme;

3. ATTENDU QUE la Banque a accepté d’octroyer 
ledit Prêt à l‘Emprunteur conformément aux clauses et 
conditions stipulées ci-après;

EN FOI DE QUOI, les parties au présent Accord ont 
convenu de ce qui suit:

Article I
Conditions generales - defi nitions

Section 1.01. Conditions Générales. Les parties au pré-
sent Accord conviennent que toutes les dispositions des 
Conditions générales applicables aux Accords de prét et 
aux Accords de garantie – Entités souveraines élaborées 
par la Banque et portant la date du 30 avril 2008, telles 
que périodiquement amendées (ci-après dénommées les 
«Conditions Générales»), ont la même portée et produi-
ront les mêmes effets que si elles étaient intégralement 
insérées dans le présent Accord.

Section 1.02. Défi nitions. A moins que le contexte ne 
s’y oppose, les termes utilisés dans le présent Accord ont 
la signifi cation indiquée ci-après ou, à défaut, la signifi -
cation indiquée dans les Conditions Générales:

1. «Accord» désigne le présent Accord de prêt, y 
compris les modifi cations qui pourraient y 
être apportées, ainsi que les annexes audit 
Accord de prêt;

2. «Commission d’engagement progressive» désigne 
la commission que la Banque appliquera sur 
la partie non décaissée du Prêt, telle que 
prévue par les dispositions de la Section 3.03 
du présent Accord;

3. «Date de Clôture» désigne le 31 décembre 
2014 ou toute autre date ultérieure qui aura 
été convenue par écrit entre la Banque et 
l’Emprunteur;

4. «Date de Fixation du Taux de Base Fixe» 
désigne toute date, après la fi n de chaque 
décaissement, à laquelle la Banque, à la 
demande de l’Emprunteur, détermine le 
Taux de Base Fixe;

5. «Date de Signature» désigne la date à laquelle 
la Banque a signé le présent Accord avec 
l’Emprunteur;

6. «EURIBOR» (Euro InterBank Offered Rate) 
désigne, pour chaque Période d’Intérêt, le 
taux semestriel diffusé sous l’égide de la 
Fédération Bancaire Européenne (European 
Banking Federation - EBF) page EURIBOROI 
de REUTERS, à onze (11) heures zéro (0) 
minute, heure de Bruxelles, deux (2) jours 
ouvrés avant le 1er février et le 1er août, 
auquel les dépôts en Euros sont offerts sur le 
marché interbancaire de la Zone Euro;

7. «Euro(s)» ou «EUR» désigne l’unité monétaire 
de certains Etats membres de l’Union 
Européenne remplaçant les monnaies 
nationales de ces Etats conformément au 
Traité établissant l’Union Européenne;

8. «Fin du Décaissement» désigne la fi n de tous 
les décaissements du Prêt, soit la Date de 
Clôture, soit la date de I’ annulation du solde 
du Prêt s’il y a lieu;

9. «Jour(s) Ouvrable(s)» désigne un (des) jour(s) 
de l’année durant lequel les banques et les 
marchés de devises fonctionnent à telle(s) 
place(s) et pour telle(s) transaction(s) requises 
pour l’exécution du présent Accord;

10. «Marge de Prêt» signifi e soixante points de base 
(0,60%) par an;

11. «Marge sur Cout d’Emprunt» représente la 
moyenne semestrielle pondérée de l’écart 
entre (i) le taux de refi nancement de la 
Banque réalisé sur les emprunts indexés 
sur l’EURIBOR à six (6) mois affecté à 
l’ensemble des prêts en Euros à taux fl ottant 
et (ii) l’EURIBOR, pour chaque semestre 
se terminant le 30 juin et le 31 décembre. 
Cette marge s’applique au taux EURIBOR à 
six (6) mois fi xé le 1er février et le 1er aout. 
La Marge sur Cout d’Emprunt sera calculée 
deux fois l’an, le 1er janvier pour le semestre 
se terminant le 31 décembre et le 1er juillet 
pour le semestre se terminant le 30 juin;

12. “Montant minimum pour la Fixation du 
Taux de Base Fixe” désigne un ou plusieurs 
décaissements dont le montant cumulé est 
supérieur ou égal à trois millions cinq cent 
mille Euros (3 500 000 EUR) à la Date de 
Fixation du Taux de Base Fixe;

13. «Période d’Intérêt» signifi e la période de six 
(6) mois calculée conformément à la pratique 
interbancaire commençant le 15 juin et le 
15 décembre de chaque année, la première 
Période d’Intérêt commençant à courir à 
la date du premier décaissement des fonds 
du Prêt. Chaque Période d’Intérêt suivante 
commencera à courir à l’expiration de la 
Période d’Intérêt précédente, même si le 
premier jour de cette Période d’Intérêt n’est 
pas un Jour Ouvrable. Nonobstant ce qui 
précède, sera également considérée comme 
une «Période d’Intérêt» aux termes du 
présent Accord, toute période inférieure à six 
(6) mois, s’écoulant entre la date à laquelle un 
décaissement aura été effectué et le 15 juin 
ou le 15 décembre qui suivra immédiatement 
ce décaissement;
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14. «Prêt» désigne selon le cas, tout ou partie du 
montant maximum des ressources octroyées 
par la Banque et spécifi é à la Section 2.01 du 
présent Accord;

15. «Prêt à Marge Variable Amélioré» désigne un 
prêt composé d’un Taux de Base Flottant, 
avec une option gratuite de fi xation du taux 
de base, majoré de la Marge de Prêt et de la 
Marge sur Coût d’Emprunt;

16. «Programme» signifi e le Programme ou toute 
opération pour laquelle le Prêt est octroyé et 
dont la description fi gure à l’Annexe I de I’ 
Accord;

17. «Taux de Base Fixe» désigne le taux de swap 
amortissable déterminé selon les conditions du 
marché fi nancier, calculé à la Date de Fixation 
du Taux de Base Fixe et correspondant au 
calendrier d’amortissement du montant ou 
des décaissement(s) concerné(s); et

18. «Taux de Base Flottant» signifi e l’EURIBOR 
à six (6) mois des dépôts en Euros ou toute 
autre référence qui s’y substituerait, pour 
les dépôts à six (6) mois en Euros déterminé 
et publié deux (2) jours ouvrés avant le 1er 
février et le 1er août.

Article II
Pret

Section 2.01. Montant. La Banque consent à l’Em-
prunteur sur ses ressources ordinaires en capital et aux 
conditions stipulées au présent Accord, un Prêt d’un mon-
tant maximum n’excédant pas quinze millions d’Euros 
(15 000 000 EUR).

Section 2.02. Objet. Le Prêt est un appui budgétaire 
qui contribuera au fi nancement du Programme décrit à 
l’annexe I du présent Accord.

Section 2.03. Affectation. Le Prêt contribuera au fi nan-
cement du Budget de l’Etat.

Section 2.04. Type de Prêt. Le Prêt est un Prêt à Marge 
Variable Amélioré avec un Taux de Base Flottant et une 
option gratuite de Fixation du Taux de Base tel que décrit 
en Article III ci-après.

Article III
Interets, commission d’engagement, Echeances, 

remboursement, monnaies
Section 3.01 Intérêts.

(a) Jusqu’à l’Application du Taux de Base Fixe, 
les montants décaissés du Prêt et non 
encore remboursés seront assortis d’un taux 
d’intérêt égal, pour chaque Période d’Intérêt, 
au Taux de Base Flottant ou au taux qui s’y 
substituerait, pour les dépôts à six (6) mois en 
Euros, majoré de la Marge de Prêt de soixante 
(60) points de base et de la Marge sur Coût 
d’Emprunt de la Banque. Ces intérêts seront 
payables semestriellement les 15 juin et 15 
décembre.

(b) A compter de l’Application du Taux de Base 
Fixe, dont la date est notifi ée à l’Emprunteur 
par la Banque, les montants du Prêt décaissés 
et non encore remboursés seront assortis du 
Taux de Base Fixe déterminé par la Banque, 
majoré de la Marge de Prêt de soixante 
(60) points de base et de la Marge sur Coût 
d’Emprunt de la Banque.

(c) Le Taux de Base Fixe est déterminé par la 
Banque, à la demande de l’Emprunteur, au 
plus tard cinq (5) Jours Ouvrables après 
la confi rmation par la Banque qu’elle a 
bien reçue la demande de fi xation du Taux 
de Base Fixe émanant du représentant 
autorisé de l’Emprunteur. Lorsqu’elle est 
demandée, la fi xation du Taux de Base Fixe 
porte sur l’encours du Prêt décaissé et non 
encore remboursé. Le Taux de Base Fixe est 
communiqué à l’Emprunteur immédiatement 
après sa détermination.

Section 3.02. Taux d’intérêt de substitution. Si la 
Banque constate que le Taux de Base Flottant ne peut 
être diffusé ou calculé dans les conditions précisées à la 
Section 3.01 ci-dessus, la Banque le notifi e sans délai à 
l’Emprunteur. La Banque et l’Emprunteur devront alors 
se concerter en vue de convenir d’un taux de référence 
de substitution, tel que prévu à la Section 3.03, para-
graphes b) et c) des Conditions Générales, permettant à 
la Banque de retrouver une marge bénéfi ciaire égale à 
celle qui aurait résulté de l’application des dispositions 
de la Section 3.01 du présent Accord.

Section 3.03. Commission d’engagement progressive. 
Dans l’éventualité ou le décaissement du Prêt ne s’effec-
tuerait pas conformément au calendrier de décaissement 
prévu, à l’annexe II du présent Accord, l’Emprunteur 
paiera une commission d’engagement progressive d’un 
quart de un pour cent (0,25%) l’an sur la tranche du Prêt 
non décaissée. Cette commission d’engagement commen-
cera à courir à partir de la date de décaissement fi xée 
(la «Date de Décaissement Fixée») par le calendrier de 
décaissement fi gurant en Annexe II du présent Accord 
et augmentera d’un quart de un pour cent (0,25%) tous 
les six mois jusqu’à un maximum de trois quarts de un 
pour cent (0,75%), et sera payable jusqu’à la date de 
décaissement ou d’annulation du Prêt.

Section 3.04. Calcul des intérêts. Les intérêts sont 
calculés sur une base journalière, chaque année étant 
considérée comme comptant trois cent soixante-cinq 
(365) jours. La Banque notifi era à l’Emprunteur le taux 
d’intérêt applicable pendant chaque Période d’Intérêt 
des qu’elle aura déterminé ce taux.

Section 3.05. Echéances. Le principal du Prêt, les inté-
rêts et la commission d’engagement progressive prévus 
ci-dessus devront être versés tous les six (6) mois, les 15 
juin et 15 décembre de chaque année.

Section 3.06. Remboursements.
(a) Remboursement à l’échéance.
L’Emprunteur remboursera le principal du 

Prêt, sur une période de quinze (15) ans, 
après un différé d’amortissement de cinq 
(5) ans commençant à courir à la Date de 
Signature, à raison de trente (30) versements 
semestriels égaux et consécutifs. Le premier 
versement sera effectué le 15 juin ou le 15 
décembre selon celle des deux dates qui 
suivra immédiatement l’expiration du différé 
d’amortissement.

(b) Remboursement anticipé.
L’Emprunteur peut procéder à un remboursement 

anticipé du Prêt dans les conditions 
et modalités prévues à la Section 3.06 
des Conditions Générales. A moins que 
l’Emprunteur n’en ait disposé autrement 
dans sa demande de remboursement anticipé, 
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les remboursements anticipés seront imputés 
au prorata de toutes les échéances non 
échues du Prêt. La prime prévue en cas de 
remboursement anticipé sera déterminée par 
la Banque conformément à la Section 3.06 
des Conditions Générales, étant entendu que 
la Banque peut, à sa discrétion, renoncer 
à ladite prime. En cas de remboursement 
anticipé de la portion à taux fi xe une prime 
représentant le cout réel dument justifi é 
supporté par la Banque pour l’annulation du/
des swaps associés à la portion à taux fi xe 
sera déterminée. En cas de remboursement 
partiel, celui-ci devra être supérieur ou égal 
au Montant Minimum pour la Fixation du 
Taux de Base Fixe.

Section 3.07. Imputation des paiements. A moins que 
la Banque ne consente à une autre procédure, tous les 
paiements sont imputés dans l’ordre indiqué ci-après: 
commission d’engagement, intérêts et principal.

Section 3.08. Monnaie de décaissement des fonds du Prêt.
(a) Le versement de la Banque à l’Emprunteur 

sera effectué en Euros, dans les limites du 
montant fi gurant à la Section 2.01.

(b) Nonobstant les dispositions de la présente 
Section 3.08 (a), dans chaque cas éventuel ou la 
Banque serait dans l’impossibilité matérielle 
ou juridique de se procurer des Euros, elle 
devra, en concertation avec l’Emprunteur, 
choisir une devise de substitution dans les 
conditions et modalités prévues à la Section 
4.04 des Conditions Générales, jusqu’à ce que 
l’accès à l’Euro soit rétabli dans des conditions 
appropriées.

Section 3.09. Monnaie, lieu et mode de paiement.
(a) Toutes sommes dues à la Banque au titre du 

présent Accord seront payables en Euros ou, le 
cas échéant, dans la monnaie de substitution, 
et sans faire l’objet d’aucune déduction liée 
aux frais de change, de transmission et autres 
frais de virement, dans un compte au nom de la 
Banque ouvert auprès de la (ou des) banque(s) 
située(s) à telle(s) place(s) que la Banque 
indiquera à l’Emprunteur. L’Emprunteur ne 
sera pas libéré de son obligation de paiement 
de toute somme due à la Banque au titre du 
présent Accord s’il effectue un paiement en 
toute autre devise ou à toute autre place.

(b) Toute somme due à la Banque au titre du 
présent Accord devra être payée dans des 
délais suffi sants de telle sorte que son 
montant complet soit à la disposition de la 
Banque à la date d’exigibilité de cette somme. 
Si la date d’échéance tombe un jour ou les 
banques ne sont pas ouvertes à la place ou 
le paiement doit être effectué, ce paiement 
devra, dans ce cas, être effectué de telle sorte 
que son montant complet soit à la disposition 
de la Banque le Jour Ouvrable suivant. 

(c) Toute somme due par l’Emprunteur au titre du 
présent Accord devra être payée à la Banque 
sans aucune compensation, demande ou 
contestation, de quelque nature que ce soit, 
de la part de l’Emprunteur.

Article IV

Conditions prealables a l’entree en vigueur 
et au decaissementdu pret

Section 4.01. Conditions préalables à l’entrée en vi-
gueur. L’entrée en vigueur de l’Accord est subordonnée 
à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la 
Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des 
Conditions Générales.

Section 4.02. Condition préalable au décaissement de 
la tranche unique du Prêt. Le décaissement de la tranche 
unique du Prêt est subordonné, outre l’entrée en vigueur 
de l’Accord, à la réalisation par l’Emprunteur, à la satis-
faction de la Banque, de la condition préalable suivante:

(i) Foumir à la Banque les références du compte 
bancaire du Trésor ouvert auprès de Banco 
de Cabo Verde, dans lequel seront transférées 
les ressources du Prêt.

Article V

Gestion fi nancière - audit

Section 5.01. Gestion fi nancière. L’Emprunteur intègrera 
le montant du prêt dans les ressources du budget de l‘Etat 
de l’exercice 2014, et exécutera les dépenses conformément 
aux procédures de gestion des fi nances publiques.

Section 5.02. Audit. Le rapport général du Tribunal des 
Comptes de l’Emprunteur sur l’exercice 2014 sera envoyé 
à la Banque des sa transmission au Gouvernement, pour 
attester de l’intégration des ressources du prêt dans le 
budget de l’Etat et de leur utilisation dans le circuit des 
dépenses publiques.

Article VI

Décaissements – date de clôture – affectationdes sommes 
décaissées

Section 6.01. Décaissements. La Banque, conformément 
aux dispositions de l’Accord et de ses règles et procédures 
en matière de décaissement, procédera à des décaissements 
en vue de contribuer au fi nancement du Programme.

Section 6.02. Calendrier de décaissement.
(a) Le Prêt sera décaissé en une tranche unique de 

quinze millions (15 000 000) d’Euros.
(b) Le Prêt sera décaissé conformément au présent 

Accord, à la demande de l’Emprunteur 
qui devra faire parvenir à la Banque une 
demande, au moins quatorze (14) Jours 
Ouvrables avant la date de valeur demandée 
dudit décaissement.

Section 6.03. Date de Clôture. La date du 31 décembre 
2014 ou toute autre date ultérieure qui aura été convenue 
entre l’Emprunteur et la Banque est fi xée aux fi ns de la 
Section 6.03 paragraphe 1) (f) des Conditions Générales.

Section 6.04. Affectation des montants décaissés. 
L’Emprunteur n’utilisera les ressources du Prêt que pour 
les fi ns et les objectifs du Programme.

Article VII

Dispositions diverses

Section 7.01. Représentant autorisé. Le Ministre des 
Finances et du Plan ou toute personne qu’il désignera 
par écrit sera le représentant autorisé de l’Emprunteur 
aux fi ns de la Section 11.03 paragraphe c) des Conditions 
Générales.
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Section 7.02. Date de l’Accord. Le présent Accord sera 
considéré en toutes circonstances comme conc1u à la date 
qui fi gure en première page.

Section 7.03. Adresses. Les adresses suivantes sont 
mentionnées aux fi ns de la Section 11.01 des Conditions 
Générales.
Pour l’Emprunteur: Adresse postale:

 Ministère des Finances et du Plan
 Avenida Amilcar Cabral
 CP n° 30
 Praia
 CABO VERDE
 Téléphone: (238) 260 75 00
  (238) 260 74 31
 Télécopie: (238) 261 58 44
  (238) 261 75 23

Pour la Banque: Adresse du Siege:
 Banque Africaine de Développement
 01 BP 1387
 Abidjan 01
 COTE D’IVOlRE
 Téléphone :(225) 20 26 44 44
 Télécopie : (225) 20 21 31 00
  (225) 20 33 85 05
EN FOI DE QUOI, la Banque et l’Emprunteur, agis-

sant par l’entremise de leurs représentants autorisés res-
pectifs, ont signé le présent Accord en deux exemplaires 
faisant également foi, en français.

Pour la Republique de Cabo Verde, César Augusto 
André Monteiro, Ambassadeur de Cabo Verde au Senegal

Pour la Banque Africaine de Developpement, Aly Abou-
Sabaa, Vice-Président

Certifi e par, Cecilia Akintomide, Vice-Presidente Se-
cretaire Generale

ANNEXE I
DESCRIPTION DU PROGRAMME

L’objectif principal du Programme est de contribuer à 
la consolidation du cadre macroéconomique et de favori-
ser la relance de la croissance à travers l’amélioration de 
la gouvernance des entreprises publiques et la promotion 
de l’investissement privé. Dans ce contexte, le P AGEPPI 
vise les objectifs opérationnels suivants: (i) améliorer 
la gouvernance des entreprises publiques dans le but 
de rationaliser la dépense publique et (ii) développer 
l’investissement privé afi n d’accroitre sa contribution 
à la croissance économique et de favoriser la création 
d’emplois, par la clarifi cation des rôles de l’Etat action-
naire, des régulateurs et des opérateurs économiques, et 
la promotion de l’investissement international et local.

Dans ce contexte, les principaux résultats attendus 
du PAGEPPI sont les suivants: (i) le renforcement de la 
gouvernance des entreprises publiques devrait contribuer 
à améliorer leur performance tant opérationnelle que 
fi nancière, et permettre, ainsi, de réduire leur poids sur 
le budget de l’Etat et les risques qu’elles font peser sur 

les fi nances publiques; (ii) la clarifi cation des rôles de 
l’Etat, d’une part, en tant qu’actionnaire, et, d’autre part, 
en tant que régulateur, et la mise en œuvre de mesures 
de promotion de l’investissement tant international que 
local, devraient contribuer à créer un cadre plus incitatif 
pour l’activité économique et l’investissement privé, et 
favoriser le développement du secteur privé. De manière 
beaucoup plus spécifi que, le PAGEPPI devrait aboutir: 
(i) au renforcement du cadre de régulation de l’activité 
économique; (ii) à la redéfi nition des relations entre l’Etat 
et les entreprises publiques; (iii) au renforcement de l’at-
tractivité du climat d’investissement, (iv) à l’amélioration 
de la gestion des investissements publics et du cadre de 
réalisation des PPPs.

Le Programme s’articule autour des composantes 
suivantes:

• Composante 1: Amélioration de la gouvernance des 
entreprises publiques

Sous-composante 1.1: Renforcer le cadre de régula-
tion de l’activité économique.

Sous-composante 1.2: Redéfi nir les relations entre 
l’Etat et les entreprises publiques.

• Composante 2: Promotion de l’investissement privé

Sous-composante 2.1: Renforcer l’attractivité du 
climat d’ investissement.

Sous-composante 2.2: Améliorer la gestion des inves-
tissements publics à travers le recours aux partenariats 
public-privé.

ANNEXE II

CALENDRIER DE DECAISSEMENT

La Date Limite de Décaissement de la tranche unique 
du Prêt pour les besoins de la Section 3.03 et de la Section 
5.02 de l’Accord est le 31 décembre 2014.

––––––o§o ––––––
CHEFIA DO GOVERNO

––––––
Secretaria-Geral

Rectifi cação

Por ter saído de forma inexacta a Resolução I Série, nº 57/2014, 
que fi xa a pensão ou o complemento de pensão de reforma 
ou de aposentação aos cidadãos referidos na tabela anexa, 
publicada no Boletim Ofi cial, I Série, nº 45/2014, de 31 
de Julho de 2014, rectifi ca-se a lista anexa á Resolução:

Onde se lê:

«Josefi na Almeida Chantre Fortes.»

Deve-se ler:

«Josefi na Duarte Almeida Chantre.»

Secretaria-Geral do Governo, na Praia, aos 27 de Ou-
tubro de 2014. – A Secretária-Geral do Governo, Vera 
Helena Pires Almeida
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https://kiosk.incv.cv 54BC86A7-CDCE-49AB-8D90-1E713BF1F408

Documento descarregado pelo utilizador Victor (10.72.204.32) em 29-10-2014 15:07:39.
© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida.

1
9

1
8

0
0

0
0

0
3

3
6

2

https://kiosk.incv.cv


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


