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AS S IN'ATU'RASToda a correspondlnda qrur oficial, quer rrlaliua a anancws e d oasinalura do
SolcUm Olicial tU"" 8eT enuiada d Administru~ da lmp,..flIICJ Nackma/, na ck/tMk
uPraia.
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autenticada com 0 respectiuo carirnoo a 6Ieo au sela branco.
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Ana Semestre

Para palscs dc cxprcssiio portugucsa:

Ana Semestre

Para outros pulscs:

op~ do. aflllnciOll ~ de 1200$ a /auda. Quando 0 aflllncio {or .,.,/usiuamente
dt t4bfdos wercolodcu flO talo, serd 0 respecliuo UpGfO acul:ICf!nlado de 50%.

omInima tU cobru~ po/a in..~ II<> Dol.tim Oricia! dt.qua/qlU!r anrlncio ou
outro anunto 8ujeito a pagamento ~ de 600$.

N40 aerrlD publirodao aflllncios qUI! n40 u.nll4m acompanh4dao da importdncia
precisa para garanlir 0 MU cuslo.

Os tUmais actos refe,..nte d publica¢o II<> DoI.lim Oricial e./40 regu/dmentadOll
pt/oDecnto n' 74/92, pub/irodo II<> Sup/emento CJO Dolelim Oricial n' 26/92, tU 30
jiJunM

1 Seric 1 800$00 1 200$00

II Seric 1 000$00 600$00

I e II S6ries 2 500$00 1 5OOSOO

AVULSO por cada pl1b';na .. 4$00

Os pcnodos de assinuluras conlum-se
por anOll civis c scus scmcslrcs. Os
nl1meros publicados anlcs de sor lamada
a assinatura, sao considerad08 vcnda
avulsa.
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I Serle .
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2400$00

1600$00

3100$00

2800$00

2000$00

3500$00

1800$00

1200$00

2 100$00

2200$00

1600$00

2500$00
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Criando ao abrigo do artigo 1'432 do Regimento da Assembleia
Nacional, uma Comissiio Eyentual de Redac~iio.
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Resolu\liio n ll 108llV/95:

Constituindo no seio da Asscmbleia Nacional Gropos de Ami·
zade.

Resolu\l8o n ll 109/IV/95:
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PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINlSTROS:

Decreto-Lei n ll 35/95:

Aprova a Lei Orgdnica do Minisl6rio da Defesa.

Resolu\liio n ll 60/95: .

Dando pOI' linda, a seu pedido, a comissllo ordinaria de servi~o de
Marilza Pena Rosabal, no cargo de Direclora de Gabinete de
Estudos e Planeamenlo do Minisl6rio da Educa~ao c do Des
porlo.

Resolu~iio n ll 61/95:

Nomeia D~lce Lush Ferreira Li~a, licenciada em Bnguas eLi
leralura Modema, para, em comissao ordinaria de servi~o

exerccr 0 cargo de Directora de Gabinete de Estudos e Pla
neamento do Minisl6Jio da Educa~ii.oe do Desporlo.

ReBolu\liio n ll 62/95:

Renova a comissao de servi~o, de Evelyne Vera-Cruz de Mello
Figueiredo, no cargo de Sccrelliria do Conselho de Ministro.

Resolu\liio nll 63/95:

Dando pro linda, a seu pedido, a comissao ordinaria de servi~o

de Anl6nio Omar Lima, no cargo de Director-Gcral das AI.
fiindegas.

Resolu~ao n ll 6495:

Nomeia 0 Senhor Adriano Alfredo Brazao de Almeida, reverili·
cador chefe do quadro l6cnico aduaneiro, para dcscmpcnhar,
em comissao ordinaria de servi~, 0 cargo de Director-Geral
das Alfandegas. •

Resolu\l8o nll 65/95:

Autoriza 0 Ministro da Coordena~iio Econ6mica a prestaI' A
Empresa de TransporteB Rodovilirios de Passngeiros a ga
ranlia de pagamento, alrav6sda Direc~iio-Geraldo Tesouro,
de urn empreslimo, de 67 milhocs de escudos, a confenr junto
do Banco Comercial do Alldntico.

Despaeho nO 62/94:

Designando 0 Ministro de Estado e da Defesa Nacional, Dr.
Ulpio Napoledo Fernandes, para subslituir 0 Minislro dos
Neg6cios Eslrangeiros, Dr. Jos6 Tomas Veiga, durante a sua
ausllncia.



(Objecto)

Artigo 111

. ASSEMBLEIA NACIONAL

Lei n!! 126!IV/95

(Atribui\loes)

1. Incumbe aOrdem a representacao e 0 'servi~'o'
blico de organizacao 'da resp,ectiva ~rofissao, coW},!
tindo-Ihe, designadamente: ",

a) Representar os profissionais
perante os 6rgaos do Estado;

. '1/
b) Elaborar e propor a aprovacao do Governo,o

digo deontol6gico da respectiva profissao';
.' i

c) Elaborar e propor ao Gov~rno para aprov.a~

as alteracoes do respectivo estatuto;
" .' , 1lf

d) Apl'ovar os seus regulamentos internos ;
, ,,1 .,

e) Proceder. a inscricao dos ,profissionai~,'p!{
abrangIdos; \ .

de 26 de Junho

Por mandato do Povo a Assernbleia Nacional deere
nos termos da alfnea b) do artigo 186Q da'-Constitui
o seguinte:

Artigo 2l!'

(Constitui\lao)

As Ordens congregarn os titulares de profissoes,11
rais cuja actividade se situe no ambito do servico.Il
blico e cuja organizacao e disciplina sejam conside
das de elevado interesse colectivo.

PRF;SIDENCIA DO CONSELfIO DE MlNISTROS,
, TERIO DO MAR, MINIST;ERIO DA EDUCAQAO E
:.\ DESPORTO E l\'IINISTERIO DA COORDENA

.. ECONOMICA:

As Ordens tern a natureza de associacoes publica
gozando desde a sua criacao de personalidade eole.e .
de direito publico.

. . .
A presente Lei define as bases':da criacao e regi

jurfdico das Ordens profissionais, adiante designad
Ordens. .-

, "

Art.igo 311

(Natureza),

,Desp~ehoConjunto:

Alterando os numeros 2 e 3 do despacho conjunto dos Minis
das Infraestruturas e Transportes, da Finan~ase da Ed\lc
e do Dc.;sporlo, publicado...no.Bolelim 'O{u:ial n~,37/94, 1.

'. i 7 de Novembro de 1994} '.':': 1 i' l'
" . I ( "": • 4, •

;MINISTERIO DA EDUCAQAO E Db DESPORTO: .
• ';" I,.'

Despacho: ,..';. ~
.', ;. ." ~ ~ "~

.,. Reconhccendo 0 "Club Surf e Body Bohrd do Tar~afal.
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MlNISTERIO DO TRABALHO, ,JUVENTUDE E PROMO·
QAO SOCIAL:

Despacho:

Designando 0 Enlf Alexandre Monteiro, para, e?,ercer 0 cargo de
Presidente do Conselho Dircclivo do Instituto do Emprego e
Forma~iio Prolissio(1al: . ;, ;'.

MlNISTERIO DO TRABALHO, JUVENTUDE E PROMO·
QAO ~OCIAL E MINISTERlO DA COORDENAQAO
ECONOMICA:

--

Despacho:

Despacho:

Despacho:

Rcconhecendo como pessoajuridi~a a Associa~iio BOA NOVA.

MlNISTERIO DA COORDENAQAO ECONOMICA:

Determinllndo os trlimites a seguir de modo a agilizar 0 pl'Ocesso
de pagamento das pensoes enquadradas no ambito de Protec
~iio So~ial Mfnima.

Rcconhecendo como, pessoa jurfdica a Associa~iio Caboverdiana
de Ex-Presos Polfticos.

Despaeho:

Declarando 0 Hotel Porto Grande de Utili dade Turfstica, a:-lftulo
previo.

Despaeho:

Despacho:

Rcconhecendo como a pessoa jurfdica a Associa~iio dos Doadores
de Sangue de Cabo Verde· ADSANGUE.

Despacho:

. Reconhccen'do como pe~soa jurfdi~a a Associa~iio para a Solida
riedade e Desenvolvimento Zc Moniz.

M1NIS~RI.ODAJU;STI~~
, ~ ~.l ~

Despaeho: ...••. :.

Designando 0 Ministw das II\fraestruturas e TranspOrles, Enlf Tc6·
filo de Figueiredo Silva, pari{ substituirpMiiii~tro d,.a C,9ordena.
~iio Econ6mica, DJ"l Ant6nio Gualbcrlo db Rosa,rjo,puraiite' a sua
aus(!ncia." ;, " • ; ~. ':, :.. ' ~' ,

oJ" '. 1 ' ,[. .~. .' "
".;:' \.'

~ I ( '~:
"I ;"',

"

Despaeho n ll 641 95

Delegando nn Directora-Gcral os poderes que indica: .

MlNISTERIO DA CQORDENAQAO ECONOMICA E MI·
NImRIO DAS INFRAESTRUTURAS' E TRANSPOR·
TES: ....

Despacho:

Revogando a dcclara~iio de Utili dade Turfslic~ do " Ma.rine ,Club
Boavista", publicado no Bolelim O/icial nll 19/95; de 17 de
Maio.

MISTERIO DA AGRICULTPRA:

Despaeho conjunto:

Nomeando os indivfduos que indica para 0 Conselho da Admi-
nistra~iio de Corrcios de Cabo Verde. " " .

Nomeando 08 indivfdu08 que indica para 0 Conselho da,Admi
nistra~iio de Cabo Verde Telecom, SARL.

Despaeho n ll 63/95

Designando 0 Ministro da Presidl!ncia do Conselho de MinisLros' "
Dr. Mario Ramos Silva, para subsLituir 0 Ministro da Agricul.
tura, Dr. Jose Ant6nio Pinto Monteiro, durante a sua ausl!n·
cia.
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2. Das deliberacoes~ da assembleia geral cabe re
curso contencioso para os tribunais administrativos da
1" instfmcia.

o regime disciplinar da Ordem,designadamente a
compet€mcia disciplinar, 0 elenco de penas, casos a que
se aplicam e seus efeitos e as garantias de defesa dos
arguidos, bern como 0 procedirnento disciplinar sao re
gulados nos estatutos.

1. Dos aetos dos orgaos de ambito nacional das Or
dens cabe recurso hienirquico para a assembleia geral,
nos termos do estatutos.

(Recurs~)

Anigo 92

Anigo 7'J

(Regime disciplinar)

(Inscri~i.io)

1. A inscri~ao na respectiva Ordem constitui requi
sito indispensavel ao exercicio de profissao pOl' ela
abrangida.

2. A inscricao s6 pode ser recusada por faIta de
preenchirri'ento dos requisitos legais estabelecidos para
o exercicio da proflssao ou POl' falta de idoneidade mo
ral ou profissional demonstrada por faetos judicial
mente comprovados.

3. ~ela inscri~ao e suas renova~oesanuais podera a
Ordem cobrar taxas a fixar nos termos dos estatutos.

Anigo 62

Anigo g'1

a) Urn 6rgao colegial de 'administra~ao.

b) Urn 6rgao singular de representacao;

c) Urn orgao colegial de fiscaIiza~ao;

e) Urn orgao colegial de disciplina.

2. As Ordens poderao tambem 'org~mizar-se a nivel
infra-nacional, nos termos 'dos estatutos, devendo os
correspondentes 6rgaos ser eleitos directa edemocrati
camente pelo colectivo dos membros da respectiva cir
cunscri~ao .

3. Os estatutos das Ordens poderao preyer outros or
gaos de caaacter consultivo.

4. A composi~ao e competencia dos 6rgaos das Or
dens sao definidas nos respectivos estatutos.

5. 0 mandato dos titulares dos 6rgaos das Ordens
serao fixados nos respectivos estatutos entre dois e
cinco anos, podendo haver reelei~ao.

"

(Organiza~i.io)

1. As Ordens terao, a nivel nacional uma assembleia
geral composta por todos os membros inscritos no
pleno gozo dos seus direitos.·

2. As Ordens terao ainda,ots seguintes 6rgaos nacio
nais eleitos directa e democraticamente por escrutinio
secreto:

1. As Ordens exercem a sua ac~ao com total indepen
dEmcia em rela~ao as organiza~oespoliticas e confessio
nais nao estando sujeitas ao poder de direc~ao dos or
gaos do Estado quanto ao modo concreto de rea1iza~ao

das suas. atribui~oes e quanto a orienta~ao politico
·administrativa a seguir e gozando de autonomia admi
nistrativa, financeira e patrimonial.

2. As Ordens estao sujeitas a interven~ao do Go
verno destinada a velar pelo cumprirnento das leis
competindo a este: ~.

a) Solicitar e obter infor'ma~oes sobre 0 funciona
mento e actua~ao da Ordem;

b) Promover inspec~oes, inqueritos e sindicancias
ao funcionamento' da Ordem;

c) Substituir-se aos orgaos da Ordem para 0 cum
primento de senten~as judiciais que estes
tinham 0 dever vinculado de acatar;

(lndependencia)

Anigo 52

~xercer ac~ao e competencia disciplinares sobre
os profissionais por ela abrangidos no ambito
das rela~oes dos mesmos com a Ordem e bern
assirn no do exercicio da profissao'e da apli
ca~ao do respectivo codigo deontologico ;

g) Velar pelo exaeto cumprirnento da lei e dos es
tatutos e regulamentos da Ordem;

h) ~r~!J10ver os procedimentos,legais pertinentes
'contra 0 usa e exercicio ilegais da profissao e
respeetivos titulos; . ,

i) Propor para aprova~ao do Governo a alteracao
dos respectivos estatutos;

j) Colaborar na defini~ao e execu~ao de politicas
publicas no ambito da profissao' que repre
senta;

l) . E~itir parecer, por iniciat.iva 'propria .ou a soli
cita~ao das entidades oficiais competentes,
sobre a organiza~ao e funcionamento dos ser
vi~os publicos ou 'privados relacionados com
a profissao que representa

e) Promover por via de contencioso administra
tivo a anula~ao ou declara~ao de nulidade de
aetos geflericos ou regulamentos da Ordem
feridos de ilegalidade;

fJ Aprovar os codigos deonto16gicos das profiss5es
organizadas em Ordens, sob proposta dos or
gaos competentes destas;

g) Dissolver os orgaos das Ordens nos casos ex
pressamente previstos na presente Lei.

3. Os poderes de interven~ao referidos na presente
lei serao exercidos por urn membro do Governo desi-

. gnado:nos respectivos estatutos . .

4. Todos os aetos praticados pelo Governo no exerci
cio dos poderes referidos no numero anterior estao su
jeitos a recurso contencioso.



Comodidade d"os contribuintes)
{}

egal do IUR (lmposto Unico sobre os'
vera atender a comodidade dos contri

tes, reduzi do ao minimo os deveres acessorios d
tes, sim ifieando as declaracoes e permit'indo
cum:>rime to das obrigacoes,fiscais atraves, das
sourarias e financas e do sistema bancario,

( bjecto)
j 0

A presente lei tern po objecto a defi~iCao das Ib
da tributacao unica sob e os rendimentos.

Lei nl! 127/1IV/95

nos termos da alinea
o seguinte:

(Desenvolvunento)

o Governo desEmvolvera, por decreto-Iei, 0 qua~ro
tabelecido na presente lei.

Aprovada em 24 de Maio de 1995.

(Pr ncipios Gerais) ,
, ~

1. A reforma da tr utacao do rendimento obedece
aos principios da e uidade, eficielOcia e simplicida
devendo fac;i1itar 0 umprimento das obrigacoes: fiS
e contribuir, para realizacao de objectivos de pro
Cao do desenvolvi~ento! econ6mico e da realizacao
justica social no Estado de Cabo Verde.

l' \
2. 0 imposto 'nico sobre os rendimentos (IUR) ,

tributacao dos r ndimentos pessoais, ,visara a dimin
~ao das desigua dades e sera unico eprogressivo ten
em conta as n cessidades e os rendimentos do a
gado familiar.

3. A tributa ao das empresas incidini fundamen
mente sobre 0 rendimento real.

J
o Presidente da Assembleia Nacional, AmClcar E

nandes Spencer Lopes.

Promulgada em 20 de Junho de 1995.

Publique-se
(

"o Presidente da Republica, ANT6NIO M'
MASCARENHAS GOMES MONTEIRO.

Assinada do em 20 de Junho de 1995.

o Presidente da Assembleia em exercicio, Ant6nio
Esp(rito Santo Fonseca.

(CriafVao)

A Ordem e criada por decreto-Iei que aprovara,
bern, os respectivos estatutos.

Artigo 140
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1. Sao rcceitas du' Ordem:

c) Viola~ao grave ou reiterada da lei, estatutos e
regulamentos;

d) Recusa reiterada de cumprimento de decis-es
judiciais definitivas ;

e) Impasse ou bloqueio institucional no regular
funcionamento dos 6rgaos ;

f) Nao realizacao das eleicoes nos prazos estatuta
rios.

a) 0 produto das taxas de inscri~ao e suas reno-
vacoes; , ' ,

2. A Resolu~ao que dissolva os 6rgaos da Ordem
marcara a data da realizacao de novas elei~oes, que de
verao ter lugar ate 90 dias dep1is da data da dissolu
~ao e designara uma Comissao L\--lministr,ativa de tres
a cinco membros, que assuma a-gestao correntl'! da Or
dem ate it ppsse dos novos'eleitos: '

b) 0 produto da venda de bens pr6prios e servicos
que preste;

c) 0 produto de emprestimos que contraia;

d) As dotacoes do Estado ou de outras entidades
publicas;

e) As herancas, legados e outros donativos que re
ceba sem encargos;

f) Outras a que, por lei ou contrato, tenha direito.

Artigo 110

(Dissol~~ao)

2. As receitas da Ordem s6 podem ser utilizadas na
cobertura de despesas decorrentes da realizacao das
suas atribuicoes. '

Ariigo 12'1

(Receitas)

2. As Ordens podem ser extintas por decisao judicial,
nos mesmos termos e casos ,previstos na lei civil para
as associa~aes .

1. Os 6rgaos da Ordem, a excep~ao da assembleia
geral, podem ser dissolvidos por Resolu~ao do Conselho
de Ministros nos seguintes c.asos : '

a) Recusa ou obstru~'ao a inqueritos, sindicfmcias
e inspec~oes ordenadas por entidades oficiais·
competentes;

b) Reincidencia •na falta de apresenta~ao de
contas;

Artigo 1()'l

(ExtinfVao)

1. As Ordens nao se extinguem por de1ibera~ao dos
seus membros._

3. Dos aetos dos 6rgaos de ambito infranacional,
quando existam, cabera recurso hienirquico para os 6r
gaos de ambito nacional, nos termos dos estatutos


