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Lei n.º 5/IX/2016 de 30 de Dezembro 

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

Constituição, o seguinte: 
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CAPÍTULO I - Aprovação do Orçamento 

Artigo 1º - Aprovação 

1. É aprovado o Orçamento do Estado para o ano económico de 2017. 

2. Integram o Orçamento do Estado aprovado pela presente lei, o articulado da lei, os mapas 

orçamentais e os anexos informativos previstos, respectivamente, nos artigos 17.º, 18.º e 19.º da 

Lei n.º 78/V/98, de 7 de Dezembro, com alterações introduzidas pela Lei nº 5/VIII/2011, de 29 de 

Agosto. 
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CAPÍTULO II - Disciplina Orçamental 

Artigo 2º - Execução orçamental 

1. O Governo toma as medidas necessárias à rigorosa contenção das despesas públicas e ao controlo 

da sua eficiência, de forma a alcançar os objectivos de redução do défice orçamental e de uma 

melhor aplicação dos recursos públicos. 

2. O Governo procede, através do Conselho de Ministros, ao monitoramento mensal da execução do 

Orçamento do Estado, visando a tomada de medidas necessárias para o cumprimento da meta do 

défice orçamental e das normas programáticas constantes da presente lei. 

3. O Governo define, através do Decreto-Lei de execução orçamental, normas e procedimentos com 

vista à gestão rigorosa das receitas e despesas públicas. 

4. O Governo assegura o reforço da acção inspectiva e fiscalizadora dos organismos e serviços com 

competências na área, de forma sistemática e programada, para garantir o rigor na execução 

orçamental, evitar a má utilização dos recursos públicos e velar pelo cumprimento Rigoroso das 

leis. 

5. O Governo toma medidas para regularizar a situação dos trabalhadores locais contratados pelas 

representações diplomáticas de Cabo Verde no exterior, perante a segurança social desses países. 

6. O Governo toma medidas para a regularização de quotas, devidas aos organismos internacionais 

de acordo com a lista de prioridades aprovadas pelo Conselho de Ministros. 

7. A adesão de Cabo Verde a organismos internacionais, que implique o pagamento de quotas, é 

apreciada e decidida mediante resolução de Conselho de Ministros, com base numa avaliação da 

pertinência da adesão e dos respectivos impactos orçamentais e financeiros. 

8. O Governo toma medidas para reestruturar e racionalizar as estruturas da Administração 

Pública, directa e indirecta, das autoridades administrativas independentes e das representações 

diplomáticas. 

9. O Governo pode proceder à regularização de dívidas às famílias e às empresas, resultantes de 

reembolso de impostos, fornecimento de bens e serviços e empreitadas de obras públicas, através 

de encontro de contas e de emissão de garantias, mediante o consentimento dos respectivos 

credores. 

10. O Governo toma medidas para a efectiva racionalização dos fundos autónomos, através do 

reforço da transparência na execução orçamental, bem como na bancarização de todas as suas 

operações, de forma a garantir a integridade da gestão orçamental e financeira do Estado. 

Artigo 3º - Utilização das dotações orçamentais 

1. Ficam cativos 10% (dez por cento) do total das verbas orçamentadas nos agrupamentos 

económicos de remunerações variáveis, aquisição de bens e serviços e de activos não financeiros. 

2. Exceptuam-se do número anterior, as verbas destinadas a medicamentos, alimentos, serviços de 

limpeza, higiene e conforto, vigilância e segurança, rendas, alugueres e seguros. 

3. O disposto no número 1 aplica-se às verbas orçamentadas para transferências correntes 

destinadas aos Institutos Públicos, Serviços e Fundos Autónomos, com excepção das que forem 

afectas ao Sistema Nacional de Saúde. 

4. Ficam, ainda, cativos até 10% do Orçamento de investimento, nos termos do decreto-lei de 

execução orçamental, bem como 10% (dez porcentos) das receitas consignadas para os fundos e 

suas aplicações. 
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5. O Governo, face à evolução da execução orçamental que se vier a verificar, bem como ao contexto 

internacional, decide: 

a) Sobre o aumento dos montantes a serem cativados das verbas orçamentadas nos 

agrupamentos especificados no número 1; 

b) Sobre a descativação das verbas referidas nos números anteriores, assim como sobre os 

respectivos graus e incidência a nível dos departamentos governamentais. 

Artigo 4º - Suspensão de despesas 

Fica o Governo autorizado a suspender ou condicionar as despesas orçamentais da Administração 

Central, dos Institutos Públicos, Serviços e Fundos Autónomos ou de Fundos Públicos, se a situação 

financeira do país o justificar. 

Artigo 5º - Contenção de despesas com deslocações 

1. As missões ao exterior devem ser objecto de programação e limitam-se às estritamente 

essenciais à prossecução do plano anual de actividades de cada departamento. 

2. Mantêm-se em vigor as instruções visando a rentabilização da utilização das representações de 

Cabo Verde no exterior, nos eventos internacionais em que o país deva fazer-se representar. 

3. As deslocações ao estrangeiro de funcionários do Estado, incluindo pessoal dirigente, do quadro 

especial e titulares dos órgãos de direcção dos Institutos Públicos, dos Serviços e Fundos 

Autónomos, fazem-se na classe económica, salvo casos excepcionais, devidamente autorizados pelo 

membro do Governo responsável pelo respectivo sector. 

Artigo 6º - Contenção de despesas nas empresas públicas, nas entidades públicas 

empresariais e nas autoridades administrativas independentes 

1. O Governo deve instruir os seus representantes junto às empresas públicas e das entidades 

públicas empresariais, no sentido da extensão a estas, pelas vias adequadas, das medidas de 

contenção de despesas, nomeadamente de deslocações, aquisição de viaturas, combustíveis e 

comunicações. 

2. As autoridades administrativas independentes devem adoptar, em observância do princípio da 

racionalidade no exercício das suas actividades e pelas vias adequadas, as medidas de contenção de 

despesas referidas no número anterior. 

3. Às empresas públicas, às entidades públicas empresariais, bem como às autoridades 

administrativas independentes é aplicável o disposto do número 3 do artigo anterior. 

Artigo 7º - Assunção de encargos e dívidas 

1. Os serviços da Administração Central Directa e Indirecta do Estado, independentemente do grau 

da sua autonomia, só podem assumir encargos para os quais estejam previamente asseguradas as 

necessárias coberturas orçamentais, em termos anuais. 

2. A não transferência de receitas do Orçamento do Estado cobradas de forma descentralizada, do 

produto da cobrança de impostos retidos na fonte, bem como das contribuições devidas à 

Previdência Social, constitui infracção disciplinar grave, quando não caiba responsabilidade 

criminal. 

Artigo 8º - Regime duodecimal 

Durante o ano de 2017, fica sujeita ao regime duodecimal a execução das seguintes despesas: 

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

c) Transferências correntes à Presidência da República, à Assembleia Nacional, à Chefia do 

Governo, ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Tribunal Constitucional, ao Tribunal de Contas, à 

Procuradoria-Geral da República, à Comissão Nacional de Eleições (CNE), às Comissões de 

Recenseamento Eleitoral (CRE), ao Serviço de Informações da República (SIR) e aos Conselhos 

Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público; 

d) Transferências correntes à Presidência da República, à Assembleia Nacional, sem 

prejuízo do disposto nas respectivas leis orgânicas; 

e) Transferências correntes a outras administrações públicas; 

f) Transferências privadas. 

Artigo 9º - Amortização das dívidas em atraso 

1. Durante o ano de 2017, os Institutos Públicos, Serviços e Fundos Autónomos, com dívidas em 

atraso, devem apresentar, até 30 de Junho do corrente ano, um plano de amortização dessas 

dívidas, para a qual podem ser retidas transferências correntes ou de capitais de que sejam 

beneficiários. 

2. O Governo e as autarquias locais podem, através do processo de encontro de contas, acordar um 

plano de amortização das dívidas recíprocas em atraso. 

3. As dívidas certas, líquidas e exigíveis dos municípios em relação ao Estado podem ser objecto de 

retenção nas transferências correntes do Fundo de Financiamento dos Municípios de que sejam 

beneficiários, mediante autorização das respectivas câmaras municipais. 

4. A retenção referida no número anterior aplica-se também aos casos em que o Estado, enquanto 

avalista de operações financeiras do município, seja chamado ao pagamento de dívida certa e 

líquida deste. 
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CAPÍTULO III - Recursos humanos 

Artigo 10º - Política de pessoal na Administração Pública 

1. O Governo adopta medidas de facilitação do sistema de mobilidade de pessoal entre 

departamentos do Estado, e destes para os municípios, de forma a rentabilizar o aproveitamento 

dos recursos humanos já existentes na Administração Pública, tendo os instrumentos de 

mobilidade prioridade sobre o recrutamento. 

2. A mobilidade interna dos funcionários da Administração Pública é efectuada mediante a 

transferência da dotação orçamental correspondente ao funcionário, do quadro de origem para o 

novo quadro, sem acréscimo do orçamento global.  

3. Tendo em conta a contenção de despesas, as admissões na Administração Pública, incluindo nos 

institutos públicos, fundos e serviços autónomos e, nas autoridades administrativas independentes, 

são da competência do Conselho de Ministros, mediante proposta fundamentada do membro do 

Governo responsável pela área das finanças, de acordo com critérios previamente definidos. 

4. Compete à assembleia municipal autorizar as admissões nos municípios, mediante proposta 

fundamentada da câmara municipal, com conhecimento da tutela e do membro do Governo 

responsável pela área das Finanças e da Administração Pública. 

5. A proposta mencionada no número anterior deve demonstrar, de forma clara, que com as novas 

admissões, as despesas com o pessoal do município, incluindo os encargos provisionais com o 

pessoal, não ultrapassam os limites fixados por lei. 

6. Ficam centralizados na Direcção Nacional da Administração Pública a gestão e organização de 

todos os procedimentos de recrutamento e selecção de pessoas na Administração Pública Central 

Directa e Indirecta, incluindo os Serviços e Fundos Autónomos e Institutos Públicos, respeitando as 

especificidades previstas na lei. 

7. A Direcção Nacional da Administração Pública organiza uma bolsa de competências, com 

candidatos aprovados em concurso de recrutamento, a que a Administração Pública Central Directa 

e Indirecta deve recorrer para satisfazer as necessidades de pessoal. 

8. O recrutamento no âmbito de execução de Projectos de Investimento é feito obrigatoriamente 

por concurso, nos termos da lei. 

9. Não é permitida a celebração de mais de dois contractos de avença por uma mesma pessoa 

singular ou colectiva, no âmbito da Administração Pública, incluindo os Serviços e Fundos 

Autónomos, Institutos Públicos e nas entidades públicas empresariais. 

10. Os serviços prestados à Administração Pública, no âmbito dos serviços simples, Fundos ou 

Serviços Autónomos e Institutos Públicos, em regime de contrato de gestão devem ser objecto de 

remuneração certa mensal a qual tem como referencial a remuneração do cargo do Primeiro-

Ministro. 

11. Os contratos de gestão a que se refere o número anterior devem ser obrigatoriamente 

acompanhados da respectiva carta de missão. 

12. Os Órgãos de Soberania, os serviços simples, assim como os Serviços e Fundos Autónomos e os 

Institutos Públicos, ficam obrigados a actualizar a Base de Dados dos Recursos Humanos da 

Administração Pública (BDAP), nomeadamente, incorporar todas as decisões que alteram a 

situação jurídica dos recursos humanos, tais como, ingresso, evolução na carreira, licenças sem 

vencimento, mobilidade, comissão de serviço, exoneração e aposentação. 

13. As Autarquias Locais ficam obrigadas a enviar uma cópia de todas as decisões que alterem a 

situação jurídica dos Recursos Humanos, nomeadamente, licenças sem vencimento, transferência, 
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comissão de serviço e exoneração, à Direcção Nacional da Administração Pública para efeitos de 

actualização da Base de Dados dos Recursos Humanos da Administração Publica (BDAP), enquanto 

não houver integração com esta, relativamente ao pessoal que lhes está afecto. 

14. Os Institutos Públicos, Serviços e Fundos Autónomos que não actualizarem a BDAP ao abrigo do 

número 12, não recebem as transferências de duodécimos enquanto se mantiver o incumprimento, 

sem prejuízo da responsabilidade legal e contratual subjacente. 

15. A Administração Publica Central Directa e Indirecta do Estado não deve efectuar pagamentos e 

não deve assumir responsabilidades com a contratação de pessoal pela rúbrica “outros serviços”. 

16. A contratação de pessoal ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/2002, de 19 de Agosto, que define o 

regime de utilização e prestação de contas das receitas próprias arrecadadas pelas escolas 

secundárias só pode ser realizada, desde que as receitas próprias dessas Instituições estejam 

inscritas no orçamento e sejam capazes de cobrir, na totalidade, o pagamento. 

17. Durante o ano de 2017, as reclassificações, reenquadramentos, promoções e as compensações 

pela não redução da carga horária, realizam-se de acordo com a disponibilidade orçamental e 

financeira. 

18. Durante o ano de 2017, pode o Governo adoptar a aposentação antecipada por iniciativa e 

interesse da Administração, abrangendo categorias profissionais que vierem a constar do Decreto-

Lei de execução orçamental, ou pessoal em situação de disponibilidade, como medida de 

descongestionamento da Administração Pública. 
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CAPÍTULO IV - Autarquias locais 

Artigo 11º - Fundo de Financiamento dos Municípios 

O montante do Fundo de Financiamento dos Municípios (FFM) é fixado em 2.927.290.498$00 (dois 

mil milhões novecentos e vinte e sete milhões, duzentos e noventa mil e quatrocentos e noventa e 

oito escudos) para o ano de 2017, distribuído conforme o constante do Mapa XI, anexo à presente 

lei. 

Artigo 12º - Discriminação positiva 

1. São transferidos o montante de 100.000.000$00 (cem milhões de escudos cabo-verdianos) para 

os municípios com uma população inferior a 15.000 (quinze mil) habitantes.  

2. O montante referido no número 1 é distribuído em partes iguais, no valor de 8.333.000$00 (oito 

milhões trezentos e trinta e três mil escudos cabo-verdianos) para os seguintes municípios: 

a) Paul; 

b) Tarrafal de São Nicolau; 

c) Ribeira Brava de São Nicolau; 

d) Maio; 

e) São Miguel; 

f) São Salvador do Mundo; 

g) São Lourenço dos Órgãos; 

h) Santa Catarina do Fogo; 

i) Brava; 

j) Mosteiros; 

k) Ribeira Grande de Santiago; 

l) São Domingos. 

3. Os montantes devem ser afectados para os projectos de investimento com impacto ao nível do 

emprego e do rendimento. 

4. O acesso aos montantes referidos no número 1 é regulamentado através do Decreto-lei de 

execução orçamental. 
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CAPÍTULO V - Consignação de receitas 

Artigo 13º - Fundo de Solidariedade para as Comunidades 

É consignado ao Fundo de Solidariedade das Comunidades o montante de 43.387.657$00 (quarenta 

e três milhões, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete escudos cabo-verdianos) 

proveniente das receitas consulares. 

Artigo 14º - Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo 

É consignado ao Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo o montante de 890.870.183$00 

(oitocentos e noventa milhões, oitocentos e setenta mil e cento e oitenta e três escudos cabo-

verdianos) proveniente da arrecadação da contribuição turística. 

Artigo 15º - Receitas de Totoloto 

É consignado, nos termos do Decreto-lei nº 98-A/88/ de 2 de Novembro, o montante de 

56.325.414$00 (cinquenta e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e catorze 

escudos cabo-verdianos), correspondente a 13% (treze dez porcento) das receitas de totoloto, a 

serem distribuídos para as seguintes entidades: 

a) Assuntos Sociais – 3% (três porcento); 

b) Fundo do Desporto – 3% (três porcento); 

c) Promoção de actividades culturais – 3% (três porcento); 

d) FICASE – 2% (dois porcento); 

e) ICAA – 2% (dois um porcento). 

Artigo 16º - Fundo de Manutenção Rodoviária 

É consignado ao Fundo de Manutenção Rodoviária o montante de 611.036.429$00 (seiscentos e 

onze milhões, trinta e seis mil e quatrocentos e vinte e nove escudos cabo-verdianos), provenientes 

da taxa de manutenção rodoviária. 

Artigo 17º - Fundo do Ambiente 

É consignado ao Fundo do Ambiente o montante de 740.000.000$00 (setecentos e quarenta 

milhões de escudos cabo-verdianos) provenientes da taxa ecológica. 

Artigo 18º - Distribuição de receitas consignadas 

A distribuição das receitas consignadas para os fundos de Sustentabilidade Social para o Turismo, 

Manutenção Rodoviária e Ambiente, respectivamente, é objecto de regulamentação em diploma 

próprio, pelo Governo. 
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CAPÍTULO VI - Partidos Políticos 

Artigo 19º - Subsídio a partido político 

É fixado em 70.000.000$00 (setenta milhões de escudos cabo-verdianos) o montante em subsídio 

devido aos partidos políticos, conforme legislação aplicável. 
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CAPÍTULO VII - Sistema Fiscal 

Secção I - Da Cobrança 

Artigo 20º - Cobrança 

1. Fica o Governo autorizado a cobrar as contribuições e impostos constantes dos códigos, 

regulamentos e demais legislação tributária, com as subsequentes modificações em diplomas 

complementares em vigor, de acordo com as alterações previstas na presente lei. 

2. O Documento Único de Cobrança (DUC), instituído pelo Decreto-Lei nº 10/2012, de 2 de Abril, 

que aprova o Regime Jurídico da Tesouraria do Estado, é o único documento a ser aceite pela 

Direcção de Contribuições e Impostos (DCI) como prova de pagamento de receitas estatais para o 

efeito do cálculo dos impostos, taxas e contribuições a serem pagos ou reavido por parte do 

contribuinte. 

Artigo 21º - Alteração à Lei n.º 70/VIII/2014, de 26 de Agosto 

Os artigos 2.º, 3.º, 9.º, 16.º, 17.º, 24.º, 25.º, 26.º, 28.º, 35.º, 37.º,38.º, 59.º e 60.º da Lei n.º 

70/VIII/2014, de 26 de agosto, que define o regime jurídico especial das micro e pequenas 

empresas com a finalidade de promoção de sua competitividade, produtividade, formalização e 

desenvolvimento, passam a ter a seguinte redacção: 
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Artigo 22º - Aditamento 

São aditados à Lei nº 70/VIII/2014, de 26 de Agosto, os artigos 31.ºA, 33.ºA e 33.º B, que passam a 

ter a seguinte redacção: 
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Artigo 23º - Alteração à Lei 26/VIII/2013, de 21 de Janeiro 

Os artigos 6.º, 12.º, 13.º, 16.º 15.º,18º, 23º, 33.º e 52.º da Lei n.º 26/VIII/2013, de 21 de Janeiro, na 

redacção da Lei nº 102/VIII/2016, de 6 de Janeiro, que aprova o código de benefícios fiscais, 
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passam a ter a seguinte redacção: 
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Artigo 24º - Aditamento 

É aditado à Lei nº 26/VIII/2013, de 21 de Janeiro, na redacção da Lei nº102/VIII/16, o artigo 28ºA, 

com a seguinte redacção: 
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Artigo 25º - Aditamento à Lei n.º 82/VIII/2015, de 8 de Janeiro 

São aditados os artigos 2.ºA e 93.º A à Lei n.º 82/VIII/2015, de 8 de Janeiro, que aprova o Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, que passam a ter a seguinte redacção: 
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Artigo 26º - Alteração à Lei n.º 82/VIII/2015, de 8 de Janeiro 

1. Os artigos 9.º, 29.º, 30.º, 52.º, 54.º, 58.º, 60.º, 68.º, 81.º, 85.º, 88.º, 89.º, 91.º, 92.º, 95.º e 104.º do 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pela Lei n.º 82/VIII/2015, 

de 8 de Janeiro, passam a ter a seguinte redacção: 
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Artigo 27º - Alteração à Lei n.º 78/VIII/2014, de 31 de Dezembro 

Os artigos 6.º, 19.º, 36.º, 39.º, 43.º, 44.º, 45.º, 47.º, 48.º, 52.º, 55.º, 62.º, 70.º e 71.º do Código de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pela Lei n.º 78/VIII/2014, de 31 de 

Dezembro, passam a ter a seguinte redacção: 
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Artigo 28º - Alteração à Lei n.º 33/VII/2008, de 8 de Dezembro 

É alterada a alínea g) do artigo 12º da Lei nº 33/VII/2008, de 8 de Dezembro, na redacção dada 

pela Lei nº 81/VIII/2015, de 8 de Janeiro, que passa a ter a seguinte redacção: 

 



ORÇAMENTO DO ESTADO 2017 EDITADO POR RUI SANCHES CONSULT 

 

28 
 

Artigo 29º - Isenção de direitos na importação efectuada por autarquias locais 

1. Ficam isentos do IVA, direitos, Imposto sobre Consumo Especial e demais imposições aduaneiras 

as importações efectuadas por autarquias locais de veículos e equipamentos de recolha de resíduos 

sólidos urbanos, de veículos destinados ao serviço de protecção civil e de bombeiros, bem como de 

bens móveis acessórios ou destinados a ser parte integrante equipamento urbano, incluindo o 

destinado à prática desportiva. 

2. As isenções previstas no número anterior carecem do despacho do membro do Governo 

responsável pela área das finanças. 

Artigo 30º - Isenção de direitos de importação de táxis 

1. Fica isenta de direitos aduaneiros, a importação de veículos ligeiros de passageiros, em estado 

novo, destinados exclusivamente para a exploração no serviço de táxis. 

2. Os titulares de licença para exploração do serviço de táxis, gozam de isenção de direitos na 

importação dos seguintes equipamentos a serem utilizados nos respectivos sectores de serviços: 

a) Taxímetros com capacidade para operarem com várias tarifas; 

b) Equipamento para centrais fixas e rádio -táxis das zonas de segurança; 

c) Radiotelefones a instalar na frota ou em instalações fixas da empresa. 

3. A isenção prevista nos números anteriores é desenvolvida no Decreto-lei de execução 

orçamental. 

Artigo 31º - Alteração das taxas dos direitos aduaneiros 

1. São alteradas, conforme o quadro abaixo, as taxas dos direitos aduaneiros nelas referidas, 

estabelecidas de acordo com os compromissos assumidos por Cabo Verde, através da Lista CLXI, 

anexa ao Protocolo de Adesão de Cabo Verde à OMC - Organização Mundial do Comércio, aprovado 

pela Resolução nº 73/VII/2008, de 19 de Junho, posteriormente rectificada pela Resolução nº 

99/VII/2009, de 11 de Maio. 

2. As novas taxas dos direitos aduaneiros constantes da referida lista resultam da aplicação da 

redução anual correspondente ao ano 2017. 
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Artigo 32º - Alteração das taxas dos direitos de importação e imposto sobre o 

consumo especial 

São alteradas as taxas dos direitos de importação (DI) e do imposto sobre consumo especial (ICE) 

constante da pauta aduaneira aprovada pela Lei n.º 20/VIII/2012, de 14 de dezembro, conforme o 
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quadro abaixo: 

 

Artigo 33º - Isenção de emolumentos em certidões 

As emissões de certidões ou de qualquer outro documento necessário para o cumprimento de 

obrigações fiscais são gratuitas. 
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Artigo 34º - Isenção do imposto de selo 

1. Ficam isentos de imposto de selo, criado e regulado pela Lei n.º 33/VII/2008, de 8 de Dezembro, 

no quadro da execução do cadastro predial nas ilhas do Sal, Boa Vista, São Vicente e Maio, os 

seguintes actos: 

a) Os actos de formalização das transmissões do direito de propriedade sobre bens 

imóveis, que padecem de vício de forma, ocorridas de facto até 31 de Dezembro de 2016; 

b) Os actos de remissão do foro, nos termos da lei, de terrenos do domínio privado dos 

Municípios cedidos aos particulares em regime de aforamento; 

c) Os actos de registo predial realizados na sequência da formalização das transmissões e 

remissão do foro no regime de aforamento a que se referem, respectivamente, as alíneas a) e b); 

2. Os actos notariais, incluindo as escrituras e os actos notariais avulsos necessários para as 

transmissões e remissão do foro no regime de aforamento a que se referem, respectivamente, as 

alíneas a) e b). 

3. A isenção prevista no número anterior vigora por um período de dois anos, contados a partir da 

data do início da operação de execução do cadastro predial nas ilhas indicadas no n.º 1. 

4. A prova da verificação dos pressupostos de atribuição do incentivo fiscal é a que resultar da 

operação de execução do cadastro predial. 

Artigo 35º - isenções ao Imposto Único sobre o Património (IUP) 

1. Os actos de formalização, por escritura pública, na sequência da operação de execução do 

cadastro predial em cada uma das ilhas do país, das transmissões gratuitas ou onerosas, inter vivos 

ou mortis causa, de prédios adquiridos até 31 de Dezembro de 2016 e que padecem de vício de 

forma, podem beneficiar de isenção do Imposto Único sobre o Património (IUP), criado pela Lei n.º 

79/V/98, de 7 de Dezembro, a estabelecer pelos órgãos municipais competentes, nos termos da lei. 

2. O disposto no número anterior abrange, designadamente: 

a) As diferentes transmissões por actos inter vivos até o possuidor e titular actual; 

b) As sucessivas transmissões por sucessão mortis causa de prédios que fazem parte de 

herança até ao titular actual. 

3. A isenção atribuída no presente artigo vigora por um período de 2 (dois anos), contados a partir 

da data do início da operação de execução do cadastro predial em cada ilha. 

4. A prova da verificação dos pressupostos de atribuição do incentivo fiscal é a que resultar da 

operação de execução do cadastro predial. 

5. A atribuição deste incentivo, está condicionada à respectiva aceitação pelo órgão municipal 

competente, nos termos da lei aplicável. 

6. Para efeitos do presente artigo, entende-se que padecem de vício de forma todos os actos de 

transmissão de prédios que, embora legalmente sujeitos a escritura pública, tenham sido 

formalizados através de escrito particular ou acordo verbal. 

Artigo 36º - Incentivos às entidades empregadoras que contratem jovens 

1. As pessoas colectivas e singulares, enquadradas no regime de contabilidade organizada, que 

contratem jovens com idade não superior a 35 anos para o primeiro emprego, beneficiam de 

isenção relativamente às prestações devidas pela entidade patronal para os regimes obrigatórios de 

segurança social. 
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2. O incentivo previsto no número anterior aplica-se apenas aos contratos com duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, que se refiram a trabalhadores inscritos na segurança social e que não 

tenham implicado redução ou eliminação de postos de trabalho, pressupondo ainda que a entidade 

patronal tenha pago as prestações devidas ao trabalhador à entidade gestora dos regimes 

obrigatórios de segurança social. 

3. Anualmente, far-se-á uma avaliação do cumprimento das obrigações derivadas deste incentivo. 

4. O Estado reembolsa a entidade gestora dos regimes obrigatórios de segurança social pela perda 

de receita não arrecadada decorrente do incentivo a que se refere o presente artigo. 

Artigo 37º - Isenção do pagamento de taxas devidas por licença de pesca pelas 

embarcações de pesca artesanal até 5 toneladas 

1. Ficam isentas do pagamento de taxas na obtenção de licenças de pesca: 

a) Para pequenas espécies pelágicas com cercos e semelhantes, por cada rede, por 

embarcações até 5 toneladas inclusive; 

b) Por artes de sacada, por arte completa e por ano civil, por embarcações até 5 toneladas 

inclusive; 

c) Para pescar à linha e com aparelhos não especificados, e por ano civil, por embarcações 

até 5 toneladas inclusive. 

2. Esta isenção aplica-se desde que as referidas embarcações estejam registadas no Sistema 

Nacional de Registo de embarcações e o titular não disponha de mais do que uma embarcação. 

Artigo 38º - Incentivos fiscais no âmbito do projecto de implementação da 

televisão digital terrestre 

1. É concedida à entidade responsável pela implementação do projecto da rede de televisão digital 

terreste, isenção de direitos aduaneiros na importação, dos seguintes bens: 

a) Equipamentos necessários para a implementação da rede, nomeadamente para o centro 

de agregação de conteúdos, rede de transporte, transmissão e difusão; 

b) Material e equipamento informático, de telecomunicações e internet, seus acessórios e 

peças separadas, exclusivamente destinados às instalações, da empresa gestora de rede, incluindo 

transmissores, torres, antenas e viaturas especiais, para a exploração técnica dos serviços; 

c) Equipamentos administrativos, destinados às instalações da empresa gestora de rede, na 

fase de instalação dos serviços. 

2. Gozam de isenção de direitos de importação os equipamentos receptores, nomeadamente set-top 

box que obedeçam aos parâmetros técnicos definidos por Despacho Conjunto dos ministros 

responsáveis pela tutela sectorial e finanças. 

3. Gozam de redução de 50% da taxa de direitos de importação, no âmbito do projecto de 

implementação da rede de televisão digital terrestre, os televisores importados que obedeçam os 

parâmetros técnicos definidos por Resolução do Conselho de Ministros, visando a massificação do 

acesso à televisão digital. 

4. A importação dos televisores analógicos de radiofusão televisiva fi ca sujeita ao pagamento da 

taxa de 10% do Imposto sobre o Consumo Especial. 
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Artigo 39º - Bonificação de taxa de Juros 

É inscrito uma dotação de 1.000.000$00 (um milhão de escudos cabo-verdianos), para bonificação 

de taxa de juros decorrentes do financiamento a ser concedido pela Sociedade de Desenvolvimento 

Empresarial, no quadro do Programa de Empreendedorismo jovem. 

Artigo 40º - Incentivo directo aos estágios profissionais 

1. Os sujeitos passivos de IRPC e pessoas singulares com contabilidade organizada podem deduzir à 

coleta por cada estagiário contratado por um período mínimo de seis meses, no montante de 

20.000$00 (vinte mil escudos). 

2. O benefício previsto no número 1 não é cumulativo com o previsto na alínea b) do artigo 30º, do 

Código de Benefícios Ficais. 

Artigo 41º - Discriminação positiva a pessoas com deficiência 

1. A partir do ano lectivo 2017/2018, é gratuita a inscrição e frequência em estabelecimentos 

públicos de ensino pré-escolar, básico, secundário, superior e de formação profissional para 

pessoas com deficiência, nos termos a regulamentar pelo Governo. 

2. Nos estabelecimentos privados, a gratuitidade será assegurada nos termos a regulamentar pelo 

Governo. 

Artigo 42º - Dinamização da economia local 

1. Para adjudicações de obras públicas de valor não superior a 30.000.000 (trinta milhões de 

escudos), promovidas pelas entidades adjudicantes, nos termos do artigo 5º do Código da 

Contratação Pública, os concursos são preferencialmente destinados aos empreiteiros ou 

construtores domiciliados na ilha onde a obra é executada, de modo a promover a economia local. 

2. Para as adjudicações de aquisição de bens e serviços de valor não superior a 5.000.000 (cinco 

milhões de escudos), promovidas pelas entidades adjudicantes, nos termos do artigo 5º do Código 

da Contratação Pública, os concursos são preferencialmente destinados às empresas domiciliadas 

na ilha onde o serviço é prestado e o produto utilizado, de modo a promover a economia local. 

3. O domicílio a que se refere o número anterior refere-se ao da empresa enquanto pessoa jurídica 

de direito privado. 

Artigo 43º - Contribuição Turística e Taxa Estatística Aduaneira 

A Contribuição Turística e a Taxa Estatística Aduaneira, instituídas pelos artigos 15º e 31º, 

respectivamente, da Lei nº 23/VIII/2012, de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado 

para o ano económico 2013, mantêm- se em vigor durante 2017. 

Artigo 44º - Regime Especial 

Até a aprovação, pela Assembleia Nacional, do regime especial de aplicação do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado nas transmissões de bens e serviços sujeitos a preços fixados por autoridade 

administrativa, mantém-se em vigor até 31 de Dezembro de 2017, o regime especial estipulado nos 

artigos 50º a 61º do capítulo VII da Lei de aprovação do Orçamento do Estado de 2008, que foi 

alterado pela Lei do Orçamento de 2013, com excepção do artigo 55º, que passa a ter a seguinte 

redacção: 
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Secção II - Regularização de dívidas 

Artigo 45º - Regime excepcional de regularização de dívidas 

1. A presente secção aprova um regime excepcional de regularização de dívidas de natureza fiscal 

bem como de dívidas à segurança social cujo prazo legal de pagamento termine até 31 de Outubro 

2016. 
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2. Este regime aplica-se a todas as dívidas referidas no número anterior que sejam declaradas pelo 

sujeito passivo, seu representante legal ou outro obrigado tributário nos termos da lei. 

3. Este regime excepcional é, de igual modo, aplicável às dívidas fi scais e dívidas de contribuições 

em processo de execução a decorrer nos tribunais, através de acções executivas, ajuizadas, para 

efeitos de cobrança coerciva, que tenha sido instaurado até 31 de Outubro de 2016. 

Artigo 46º - Pagamento em prestações 

1. As dívidas fiscais de valor superior a dez mil escudos para pessoas singulares e cinquenta mil 

escudos para pessoas colectivas podem ser pagas em prestações a pedido do sujeito passivo ou seu 

representante legal. 

2. O pagamento das dívidas em prestações até ao limite de 12 prestações mensais determina, na 

parte correspondente ao valor do capital pago, a dispensa de juros compensatórios e de juros de 

mora e da coima. 

3. As custas processuais devidas nos processos de execução tributária instaurados até 31 de 

Outubro de 2016 ou em data posterior, desde que as dívidas tenham sido dadas a conhecer à 

administração fiscal até 31 de Outubro de 2016, pelo sujeito passivo, seu representante legal ou 

outro obrigado tributário, são reduzidas em 80% do valor que seria devido. 

4. O não pagamento de três prestações seguidas ou quatro interpoladas implica o vencimento 

imediato de toda a dívida e a cobrança dos juros inclusive dos que já tinham sido dispensados. 

5. As dívidas fiscais podem ser pagas em mais de dozes prestações e com limite máximo de 120 

prestações mensais, em função do valor e da antiguidade da dívida. 

6. A notificação da decisão que autorizar o pagamento da dívida através do presente regime 

prestacional interrompe o prazo de prescrição. 

7. O prazo de prescrição fi ca suspenso desde o início do regime prestacional até ao seu integral 

pagamento ou até ao prosseguimento do processo de execução tributária em caso de 

incumprimento nos termos da lei do plano prestacional. 

Artigo 47º - Infracções tributárias e redução de coimas 

1. O pagamento das dívidas fiscais cuja prestação seja superior a 12 determina a redução do valor 

das coimas associadas ao incumprimento das obrigações tributárias conexas com o dever de 

pagamento dos impostos, sendo o valor da coima aplicada ou aplicável, consoante o caso, reduzida 

a: 

a) 10% do montante da coima aplicada, nos casos em que a coima se encontre em fase de 

cobrança em processo de contra-ordenação tributário ou em fase de cobrança coerciva em processo 

de execução tributária, não podendo o valor da coima a pagar ser inferior a 5.000$00; 

b) 10% do valor mínimo previsto no tipo legal de contra-ordenação, em função do tipo de 

infractor em causa, não podendo o valor de coima a pagar ser inferior a 5.000$00, quando as 

dívidas tenham sido dadas a conhecer à administração fiscal até 31 de Outubro de 2016. 

2. O pagamento das dívidas fiscais abrangidas pelo presente regime em mais de 36 

prestações mensais determina que as coimas praticadas por incumprimento das obrigações 

tributárias conexas com a prestação principal ou a esta referentes sejam reduzidas a 20% do 

montante mínimo legal, desde que a mesmas sejam pagas até ao termo do prazo de regularização, 

não podendo o valor da coima a pagar ser inferior a 5.000$00. 

3. O pagamento da coima nos termos previstos nos números anteriores determina a 

dispensa de pagamento dos encargos no processo de contra-ordenação tributário e, se a coima já se 
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encontrar em fase de cobrança coerciva, as custas processuais do processo de execução tributária 

são reduzidas em 80% do valor devido. 

Artigo 48º - Incumprimento do regime prestacional 

1. O não pagamento de qualquer prestação implica o prosseguimento da tramitação do processo de 

execução tributária ou a sua instauração, se for o caso, para cobrança dos valores em dívida, se a 

prestação em falta não for regularizada até ao termo do mês seguinte ao respectivo vencimento. 

2. O incumprimento do regime prestacional nos termos referidos no número 1 implica a perda do 

benefício da dispensa de juros compensatórios, de juros de mora, de custas processuais e de 

redução de coimas, em relação ao valor do capital pago pelo devedor. 

3. Os valores dos benefícios perdidos são renovados e exigidos no processo de execução tributária 

que, por força do incumprimento do regime prestacional, tiver de ser instaurado ou de prosseguir. 

Artigo 49º - Subsistência de dívidas de juros, custas e coimas 

1. A subsistência a 31 de Outubro de 2016 de qualquer processo de execução tributária que tenha 

apenas por objecto a cobrança de juros compensatórios ou de juros de mora e custas processuais, 

encontrando-se regularizada a dívida de capital, determina a extinção da execução tributária, 

mediante a prolação de simples despacho de arquivamento. 

2. As dívidas de juros compensatórios e de juros de mora conexas com dívidas de capital cuja 

regularização tenha sido feita nos termos do presente diploma, ou as dívidas de juros que não 

impliquem a dívida de qualquer capital, são declaradas extintas. 

3. O regime de extinção do processo de execução tributária previsto no número 1 é aplicável, com 

as necessárias adaptações, aos processos de execução cuja dívida de capital seja paga em 

prestações mensais. 

4. As coimas referentes a contra-ordenações tributárias não aduaneiras associadas ao 

incumprimento de obrigações tributárias cujo pagamento de imposto em dívida tenha sido 

efectuado antes da entrada em vigor da presente lei, são reduzidas, consoante o caso, nos termos 

seguintes, a: 

a) 10% do valor mínimo da coima previsto no tipo legal, não podendo resultar um valor de 

coima a pagar inferior a 5.000$00, sendo nesse caso, este o valor devido; 

b) 10% do valor da coima aplicada, caso esteja a ser exigida em processo de contra-

ordenação ou em processo de execução tributária, não podendo resultar um valor de coima a pagar 

inferior a 5.000$00 (cinco mil escudos), sendo nesse caso, este o valor devido. 

5. Para beneficiar da redução prevista no número anterior, o contribuinte deve proceder ao 

respectivo pagamento até ao final do quarto mês seguinte ao da entrada em vigor do presente 

diploma, implicando a falta de pagamento a perda do benefício da redução de coimas e o 

prosseguimento do respetivo processo para cobrança integral dos valores em dívida. 

Artigo 50º - Local, prazo e competência do pedido de pagamentos 

3. O pedido de pagamento em prestações e das respectivas coimas deve ser solicitado ao Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), ao Director Nacional de Receitas do Estado e chefe de 

repartição de finanças da área do domicílio fiscal do contribuinte ou do obrigado tributário até ao 

final do quarto mês seguinte ao da entrada em vigor do presente diploma. 

4. Os pagamentos, nos termos e para os efeitos do presente regime, podem ser efectuados nos 

balcões do Instituto de Previdência Nacional (INPS), nas tesourarias das repartições de finanças, 

nos balcões dos bancos comerciais, nas caixas electrónicas bem como nos serviços on line dos 

bancos comerciais aderentes (via internet banking). 
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5. Os pagamentos em processo de execução tributária ou de contraordenação tribuário apenas 

podem ser efectuados nas tesourarias das repartições de finanças onde se encontre a correr termos 

o respetivo processo conexo com a dívida fiscal. 

6. Os chefes das repartições de finanças dão conhecimento ao DNRE, de todos os pedidos de 

pagamento requeridos ao abrigo do presente diploma, quando se trata de dívidas fiscais. 

7. A competência para autorização de pagamento até doze prestações das dívidas fiscais, é do Chefe 

de Repartição de Finanças e, em mais de doze prestações do Diretor Nacional da6s Receitas do 

Estado. 

8. A competência para autorização de pagamentos em prestações das dívidas à Segurança Social é 

do INPS. 

Artigo 51º - Processo de execução tributária 

A aplicação do presente diploma, quando o pagamento da dívida de capital não se verifique na 

totalidade, não suspende o andamento dos processos de execução tributária, ou a sua instauração, 

relativamente à parte remanescente da dívida ou em relação aos valores renovados, por efeito de 

incumprimento do regime prestacional autorizado, devendo os mesmos prosseguir os seus termos 

ulteriores. 

Artigo 52º - Aplicação do regime mais favorável 

1. O sujeito passivo ou seu representante legal a quem tenha sido legalmente autorizado um regime 

prestacional, pode beneficiar das condições de regularização excepcional prevista na presente 

seção. 

2. O presente regime não prejudica a aplicação de outros regimes legais mais favoráveis aos sujeitos 

passivos. 

Artigo 53º - Garantias de cumprimento 

1. Como garantia de pagamento, os sujeitos passivos que aderirem ao presente regime ficam 

obrigados a apresentar, a qualquer banco, uma ordem de transferência permanente a favor das 

entidades competentes ou entregarem na entidade gestora dos regimes obrigatórios de segurança 

social ou administração fiscal cheques pré-datados relativas as parcelas da divida. 

2. A garantia referida no ponto anterior, por ser benefício das entidades, deve ser assinada 

conjuntamente com os sujeitos activos e não pode ser revogada sem os seus consentimentos 

expresso. 

Secção III 

Artigo 54º - Acordo de contrato Tripartido de Cedência de Crédito, devidas ao INPS 

e a Ajuste de Contas entre o Estado e Entidades Empregadoras 

1. Os contribuintes (Entidades Empregadoras) credores do Estado em sede do reembolso de IVA e 

que por sua vez são devedores do INPS referente às parcelas: 

a) De quotização dos trabalhadores; 

b) De contribuição das entidades empregadoras; 

c) De juros de mora. 

2. O encontro de contas tripartida será formalizado por um contrato tripartido de cedência de 

créditos, dividas ao INPS e ajuste de contas entre o Estado e entidade empregadoras. 
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3. O contrato de cedência de créditos é outorgado por um representante do Ministério das Finanças, 

um representante do INPS e pelos representantes legais das entidades empregadoras, e é instruído 

com documentos comprovativos das existências dos respectivos créditos. 

4. A partir do momento da celebração do contrato referido no número anterior, o Estado fi ca 

obrigado a pagar ao INPS, trimestralmente, e no prazo máximo de 3 anos, a um juro remuneratório 

equivalente a aplicação em obrigação do Tesouro, os valores acordados. 

5. Caso de falta de pagamento do Estado ao INPS da dívida assumida dentro do prazo máximo 

acordado, o Estado fi cará ainda obrigado a pagar ao INPS juros de mora, até ao integral pagamento 

da dívida. 
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CAPÍTULO VIII - Operações activas, regularizações e garantias do Estado 

Artigo 55º - Operações activas 

1. Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, a 

conceder empréstimos de retrocessão resultantes da cooperação financeira e a realizar outras 

operações de crédito activas, bem como a renegociar as condições contratuais de empréstimos 

anteriores. 

2. Os empréstimos de retrocessão são concedidos mediante contrato celebrado entre a Direcção 

Geral do Tesouro e a entidade beneficiária. 

3. A amortização dos empréstimos é garantida pelo beneficiário através de uma instituição 

bancária, que assegurará o pagamento directamente ao Tesouro, nos termos e nas condições 

estabelecidos nos contratos. 

4. Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, a 

adoptar as seguintes medidas gradativas com vista a incentivar a cobrança das dívidas resultantes 

dos empréstimos de retrocessão concedidos às entidades públicas e privadas: 

a) Renegociar as condições contratuais dos empréstimos concedidos, passando-os às 

instituições de crédito interessadas na sua cobrança, mediante contrapartida a negociar com essas 

instituições; 

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

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

d) Vender os empréstimos concedidos às instituições financeiras, pelo valor que vier a ser 

acordado. 

Artigo 56º - Aquisição de activos e assunção de passivos 

1. Fica o Governo autorizado a adquirir créditos, bem como a assumir passivos das empresas 

públicas e das sociedades de capitais públicos objecto de reestruturação e saneamento. 

2. Os proveitos extraordinários originados da aplicação do disposto no número anterior ficam 

isentos de imposto sobre o rendimento. 

Artigo 57º - Regularizações 

Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, a 

regularizar responsabilidades decorrentes de situações do passado junto das empresas públicas, 

mistas e privadas, e das pessoas colectivas de utilidade pública administrativa. 

Artigo 58º - Recuperação de terrenos e fomento de investimentos 

Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, a 

avaliar os incumprimentos relativamente aos contratos de investimento nas ZDTI´s e nos demais 

terrenos quer no domínio público quer no domínio privativo do Estado, e a recuperar os terrenos, 

fomentando os investimentos e a criação de empregos, cuja decisão final seria objecto de resolução 

do Conselho de Ministros. 
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Artigo 59º - Garantias do Estado 

1. O limite para a concessão de aval e outras garantias do Estado é fixado, em termos de fluxos 

líquidos anuais, em 7.000.000.000$00 (sete mil milhões de escudos) para operações financeiras 

internas e externas. 

2. Para os limites fixados no número anterior, não contam nem a concessão de garantias para 

operações a celebrar no âmbito de processos de renegociação de dívida avalizada e nem as 

garantias concedidas às empresas públicas no âmbito de contratos celebrados ao abrigo da ajuda 

alimentar concedida ao país pelos parceiros de desenvolvimento. 
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CAPÍTULO IX - Necessidades de financiamento 

Artigo 60º - Financiamento do Orçamento do Estado 

1. Para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução do orçamento do 

Estado, fi ca o Governo autorizado a aumentar o endividamento interno líquido em 

4.127.155.000$00 (quatro mil milhões, cento e vinte e sete milhões e cento e cinquenta e cinco mil 

escudos). 

2. Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, a 

aumentar o endividamento externo, mediante utilizações e contratação de novos empréstimos. 

Artigo 61º - Dívida Pública 

Fica o Governo autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, 

quando necessário e tendo em vista uma eficiente gestão da dívida pública, a adoptar as seguintes 

medidas: 

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

b) Proceder à substituição de empréstimos existentes; 

c) Reforçar as dotações orçamentais para a amortização da dívida pública externa, caso 

haja necessidade; 

d) Decidir o pagamento antecipado, total ou parcial, de empréstimos, internos e externos, já 

contraídos, bem como a reestruturação de dívidas já existentes; 

e) Contratar novas operações destinadas a fazer face ao pagamento antecipado ou à 

transferência das responsabilidades associadas a empréstimos anteriores. 
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CAPÍTULO X – Disposições finais 

Artigo 62º - Fiscalização preventiva do Tribunal de Contas 

Nos termos do disposto no número 2 do artigo 13º da Lei nº 84/IV/93, de 12 de Julho, é fixado em 

4.000.000$00 (quatro milhões de escudos) o montante a partir do qual os contratos de empreitadas 

de obras públicas e de fornecimento de bens, celebrados pelas autarquias locais e associações de 

municípios, devem ser remetidos ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização preventiva. 

Artigo 63º - Republicação 

São republicadas, em anexo, que faz parte integrante do presente diploma: 

a) A Lei nº 70/VIII/2014, de 26 de agosto, com as alterações efectuadas pelo Decreto-lei nº 

12/2016, de 1 de Março, que aprova o regime jurídico das micro e pequenas empresas e pela 

redacção actual; 

b) A Lei nº 26/VIII/2013, de 21 de Janeiro, com as alterações efectuadas pela Lei nº 

102/VIII/2016, de 6 de Janeiro, que aprova o código de benefícios fiscais e pela redacção actual; 

c) A Lei nº 82/VIII/2015, de 8 de Janeiro, e pela redacção actual que aprova o Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC); 

d) A Lei nº 78/VIII/2014, de 31 de Dezembro, e pela redacção actual que aprova o Código 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS); 

e) A Lei nº 33/VII/2008, de 8 de Dezembro, com as alterações efectuadas pela Lei nº 

81/VIII/2015, de 8 de Janeiro, e pela redacção actual, que altera o Código do Imposto de Selo. 

Artigo 64º - Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia no dia 1 de Janeiro de 2017. 

Aprovada em 7 de Dezembro de 2016. 

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Pedro Maurício dos Santos 

Promulgada em 24 de Dezembro de 2016. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA 

Assinada em 

O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Pedro Maurício dos Santos 
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