
 
 

 

AVISO n.º 10 /2015, de 24 de Dezembro 

Submissão prévia de relatório anual de gestão, as contas do exercício, os demais documentos 

de prestação de contas e o relatório de provisões mínimas regulamentares 

 

Tendo em conta os constrangimentos constantemente havidos no fecho de contas e as 

dilações no que tange à obrigatoriedade de prestação de contas anuais à Autoridade de 

Supervisão, sobretudo no que diz respeito às instituições bancárias; 

 

Havendo necessidade de adaptação às exigências actuais, considerando especialmente 

o novo panorama jurídico que norteia o sistema financeiro cabo-verdiano, com a 

entrada em vigor da Lei de Bases do Sistema Financeiro (LBSF) e da Lei das 

Actividades e das Instituições Financeiras (LAIF), aprovadas, respectivamente, pela Lei 

n.º 61/VIII/2014 e Lei n.º 62/VIII/2014, ambas de 23 de Abril;   

 

Sem prejuízo do disposto nos seguintes regulamentos: 

 

(i) Aviso n.º 2/2014, de 17 de Outubro, o qual prevê as regras relativas ao 

exercício da supervisão – incluídos aí os termos em que as instituições 

financeiras estão sujeitas à supervisão em base consolidada e supervisão em 

base consolidada ajustada; e 

(ii) Instrução Técnica n.º 136/2008, de 2 de Fevereiro, que trata do reporte de 

demonstrações financeiras e outros elementos de prestação de contas de 

instituições que adoptem as Normas Internacionais de Relato Financeiro 

(NIRF); 

 

Considerando, ainda, a prerrogativa de regulamentação adicional do Banco de Cabo 

Verde no sentido de emitir instruções acerca das modalidades e prazos do reportes, em 

consonância com o artigo 33.º do Aviso n.º 2/2014, de 17 de Outubro.  

 

Ao abrigo do artigo 23.º da sua Lei Orgânica, aprovada pela Lei n.º 10/VI/2002, de 15 

de Julho; do artigo 17.º, número 3, da LBSF e do artigo 57.º, número 1, da LAIF, o Banco 

de Cabo Verde determina o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

  (Objecto) 

 

O presente Aviso estabelece regras adicionais a serem observadas pelas instituições 

financeiras concernentes à submissão prévia, aprovação e reporte do relatório anual de 

gestão, das contas do exercício, dos demais documentos de prestação de contas e do 

relatório de provisões mínimas regulamentares, este último, nos termos de Aviso 

próprio. 



 
 

  

Artigo 2.º 

(Submissão Prévia) 

 

1. Os bancos e as seguradoras devem submeter o relatório anual de gestão, as 

contas do exercício, os demais documentos de prestação de contas e o relatório 

de provisões mínimas regulamentares à apreciação do Banco de Cabo Verde 10 

(dez) dias antes da publicação da convocatória e da disponibilização das 

mesmas informações para aprovação em Assembleia Geral. 

 

2. O prazo determinado no número anterior não deve ultrapassar 15 de Março de 

cada ano relativamente ao exercício anual anterior. 

 

Artigo 3.º 

(Aprovação) 

 

1. As instituições financeiras devem aprovar em Assembleia Geral o relatório 

anual de gestão e os demais documentos de prestação de contas, 

impreterivelmente, nos três meses seguintes a contar da data de encerramento 

de cada exercício anual. 

 

2. Excepcionalmente, e mediante fundamentação, o relatório anual de gestão e os 

demais documentos de prestação de contas podem ser aprovados após o prazo 

fixado no número anterior, mas nunca ultrapassar os dois meses seguintes ao 

termo deste prazo. 

 

Artigo 4.º 

(Reporte ao Banco de Cabo Verde) 

 

As instituições financeiras devem remeter ao Banco de Cabo Verde o relatório anual de 

gestão e os demais documentos de prestação de contas, impreterivelmente, até 30 dias 

após a data limite estabelecida para a respectiva aprovação em Assembleia Geral. 

 

Artigo 5.º 

(Interpretação) 

 

Quaisquer questões advindas da interpretação e aplicação do presente Aviso são 

esclarecidas pelo Departamento de Supervisão das Instituições Financeiras do Banco 

de Cabo Verde.  

 

Artigo 6.º 

 (Entrada em vigor) 



 
 

O presente Aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Boletim 

Oficial. 

 

 

Gabinete do Governador do Banco de Cabo Verde, na Praia, aos 18 dias do mês de 

Dezembro de 2015.  

O Governador 

João António Pinto Serra 

 

 

 

 


