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RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES 

 

 

Caros Colegas 

Contabilistas Certificados e Auditores Certificados, 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Cumpre-nos apresentar aos digníssimos colegas o Relatório das Actividades da OPACC- 

Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados, durante o exercício de 2010. 

Primeiramente, devemos frisar que, o ano de 2010 segue-se a um longo período transitório, 

de 10 anos, em que a OPACC foi gerida por sucessivas Comissões Instaladores, a última das 

quais cumpriu a missão histórica de devolver a gestão da Ordem à própria classe, através da 

realização da primeira eleição para os corpos sociais, realizada em Dezembro de 2009, com 

empossamento dos respectivos titulares no final do mesmo mês e ano e em Janeiro seguinte. 

 

2. BREVE APRESENTAÇÃO DA ORDEM 

 

A OPACC - Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados, criada através do 

Decreto-Lei nº 12/2000 de 28 de Fevereiro, cujo Estatuto encontra-se publicado no Boletim 

Oficial nº 5, I série, de 28 de Fevereiro de 2000, é uma pessoa colectiva de direito público, 

independente do Estado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que 

tem por finalidade e atribuições, no essencial, as seguintes: 

(i) superintender em todos os aspectos atinentes ao acesso, estatuto e exercício das 

profissões de auditor certificado e de contabilista certificado, atentos a relevância e o 

interesse público que as mesmas revestem; 

(ii) definir, difundir, promover e fazer cumprir normas de ética e deontologia e normas 

técnicas de actuação profissional, tendo em consideração as emanadas da IFAC-International 

Federation of Accountants (Federação Internacional de Peritos Contabilistas); 

(iii) exercer jurisdição disciplinar sobre os Associados e sobre as sociedades de auditores 

certificados e sociedades de contabilistas certificados;  

(iv) representar e defender os interesses, direitos e prerrogativas dos seus Associados; 

(v) propor ou opinar sobre medidas legislativas, regulamentares ou de qualquer outra 

natureza relativas à contabilidade, às profissões de auditor certificado e de contabilista 

certificado e aos interesses profissionais e morais dos Associados, etc.. 

A OPACC tem sede na Praia e jurisdição sobre o território nacional, estando distribuídos os 

poderes de gestão por duas Comissões Regionais, do Barlavento e do Sotavento, e admitindo-

se a possibilidade de estas criarem, quando se justificar, secções regionais por ilhas. 
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3. ESTRUTURA E LOGÍSTICA DA ORDEM 

 

3.1. Órgãos sociais 

 

A estrutura orgânica da OPACC, conforme definido no Estatuto da Ordem, é a seguinte: 

 

a) O Presidente da Ordem 

 

O Presidente da Ordem é o órgão singular que tem, em exclusivo, funções de direcção 

superior da Ordem e de representação desta perante o Estado, outras entidades públicas e 

privadas e organizações internacionais. Cabe também ao Presidente da Ordem, entre outras, 

marcar as eleições, conduzir o processo eleitoral e dar posse aos Associados eleitos para os 

demais órgãos, etc.. 

 

b) A Assembleia Geral 

 

A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Ordem, composta por todas as pessoas 

singulares que estejam certificadas na qualidade de Associados. A Mesa da Assembleia é 

constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e dois secretários. Cabe à Assembleia 

Geral decidir sobre todas as matérias que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto 

nomeadamente eleger e destituir os membros dos órgãos da Ordem; aprovar os planos, 

orçamentos e os relatórios e contas do Conselho Directivo e os pareceres do Conselho Fiscal; 

aprovar o código de ética e deontologia profissional e demais regulamentos internos que não 

estejam abrangidos nas competências do Conselho Directivo, etc.. 

 

c) O Conselho Directivo 

 

O Conselho Directivo é o órgão colegial de administração e gestão da Ordem a nível nacional, 

sem prejuízo das competências conferidas às Comissões Regionais. O Conselho Directivo é 

composto por nove Associados certificados, dois terços dos quais, incluindo o Presidente e o 

Vice-Presidente, serão auditores certificados e um terço devem pertencer à categoria de 

contabilistas certificados. O Presidente e Vice-Presidente do Conselho Directivo são, por 

inerência de funções, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Ordem. Cabe ao 

Conselho Directivo, nomeadamente praticar todos os actos próprios de administração e 

gestão da Ordem a nível nacional; elaborar e/ou aprovar os Regulamentos; exercer a 

competência residual, deliberando sobre todas as matérias que não se encontrem 

compreendidas nas competências específicas de outros órgãos da Ordem, etc. 

 

d) As Comissões Regionais do Barlavento e Sotavento 

 

As Comissões Regionais, no âmbito das respectivas circunscrições territoriais, exercem as 

funções de órgão colegial de administração da Ordem em estreita coordenação com o 

Conselho Directivo. Cabe às Comissões Regionais, entre outras praticar actos próprios de 

administração e gestão de âmbito e carácter manifestamente regional; proceder à admissão e 
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inscrição dos Associados e ao registo das sociedades de auditores e contabilistas certificados 

que exerçam a sua actividade e funções na respectiva circunscrição territorial, uma vez obtido 

o parecer favorável do Conselho Técnico; organizar os cadastros regionais de auditores e 

contabilistas certificados e de sociedades de auditores e de contabilistas certificados, remetê - 

los ao Conselho Directivo, e afixar as listas de âmbito nacional fornecidas por este órgão, etc.. 

 

e) O Conselho Técnico 

 

O Conselho Técnico é o órgão consultivo e de apoio técnico da Ordem. O Conselho Técnico é 

composto por cinco membros, pertencendo pelo menos três, de entre os quais o Presidente e 

o Vice-Presidente, à categoria de auditor certificado. Cabe ao Conselho Técnico, 

nomeadamente elaborar e propor à aprovação do órgão competente o Código de Ética e 

Deontologia Profissional, o Regulamento de Admissão, Estágios e Exames e as normas 

técnicas de actuação profissional, de auditoria e de contabilidade, tendo em conta as 

internacionalmente aceites; emitir parecer sobre os processos de admissão de Associados e 

de registo de sociedades de auditores e de contabilistas certificados, quanto ao 

preenchimento dos requisitos necessários; propor ao Conselho Directivo a organização ou a 

promoção de cursos, seminários, conferências e outras iniciativas; organizar e manter uma 

biblioteca de índole técnica e promover a edição de publicações técnico - profissionais, entre 

as quais uma Revista de Contabilidade e Auditoria, etc.. 

 

f) o Conselho Disciplinar 

 

O Conselho Disciplinar é o órgão de jurisdição da Ordem em matéria disciplinar. O Conselho 

Disciplinar é composto por cinco Associados, de entre os auditores e contabilistas certificados. 

O Presidente, o Vice Presidente e um dos vogais terão necessariamente a categoria 

profissional de auditor certificado. Cabe ao Conselho Disciplinar, nomeadamente averiguar, 

inquirir e julgar em primeira instância as infracções disciplinares cometidas por Associados; 

elaborar parecer sobre as reclamações das empresas ou das entidades a quem os auditores e 

contabilistas certificados prestam serviço sobre assuntos relacionados com o exercício das 

profissões respectivas; elaborar o projecto de Regulamento Disciplinar, sujeito a aprovação do 

Conselho Directivo, etc. 

 

g) O Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle da legalidade e da gestão económica e 

financeira da Ordem. O Conselho Fiscal é composto por três Associados, de entre os auditores 

e contabilistas certificados, tendo o Presidente necessariamente a categoria de auditor 

certificado. Cabe ao Conselho Fiscal, entre outras, fiscalizar o cumprimento da lei, do 

Estatuto, dos regulamentos e das deliberações da Assembleia Geral por todos os órgãos; 

fiscalizar a gestão da Ordem a todos os níveis; verificar o cumprimento dos planos e 

orçamentos aprovados; verificar a validade das deliberações tomadas pelos órgãos da Ordem 

e dar conhecimento ao Presidente da Ordem de situações de nulidade ou anulabilidade; 

elaborar relatório da sua acção fiscalizadora e emitir parecer sobre o relatório e contas, etc. 
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3.2. Comissões especializadas 

 

Foram criadas as seguintes comissões especializadas, no âmbito do Regulamento de 

Admissão, Estágios e Exames da OPACC, e designados, recentemente, os principais titulares 

das mesmas: 

 

(i) Júri do exame para contabilista certificado 

(ii) Júri do exame para auditor certificado 

(iii) Comissão de acompanhamento de estágios para contabilista certificado 

(iv) Comissão de acompanhamento de estágios para auditor certificado 

(v) Júri da entrevista de avaliação técnico - profissional para contabilista certificado 

(vi) Júri da entrevista de avaliação técnico - profissional para auditor certificado 

 

O âmbito das atribuições de cada uma destas comissões especializadas consta do 

Regulamento de Admissão, Estágios e Exames da Ordem. 

 

3.3. Apoio logístico ao funcionamento 

 

O apoio logístico ao funcionamento da OPACC vem sendo prestado por uma equipa de 

colaboradores, de que destacamos os seguintes: 

 

Pessoal contratado 

 

Foram assinados, a partir de Julho de 2010, contratos individuais de trabalho com uma 

secretária técnica, duas secretárias - assistentes administrativos e duas auxiliares de serviço 

geral.  

No final de Dezembro de 2010, por razões de ordem económica, foi decidida a rescisão dos 
contratos com a secretária técnica, que prestava serviço junto da Sede Central, e com a 
auxiliar de serviço geral, colocada na Comissão Regional do Barlavento, tendo sido contratada 
uma comptroller, em tempo parcial, para supervisionar a tesouraria e a contabilidade. 
 

Prestadores de serviço 

 

A Ordem vem recorrendo aos serviços de um gabinete jurídico e de um técnico de web, em 
regime de prestação de serviços, pagas através de avença mensal. Os serviços de outros 
trabalhadores independentes são utilizados pontualmente, dependendo das necessidades. 
 

4. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2010 

 

4.1. Montagem da logística das operações 

 

De modo a dotar a Ordem de locais de atendimento e de locais de trabalho dos seus órgãos e 

comissões especializadas, a OPACC tomou de arrendamento dois espaços, um na Praia e 

outro no Mindelo, para instalação da Sede Central e da Comissão Regional do Sotavento e da 

Comissão Regional do Barlavento, respectivamente. 
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Entretanto, foram adquiridos mobiliários de escritório e equipamentos informáticos, mínimos 

necessários, para equipar os referidos espaços, e foram assinados contratos com os 

fornecedores dos serviços básicos, água, electricidade, telefone, Internet e caixa postal. 

Através de uma empresa especializada, foi seleccionado o pessoal de apoio ao funcionamento, 

e anteriormente, foi assinado um contrato de avença com um gabinete jurídico.  

A OPACC procedeu à abertura de contas bancárias em todos os bancos da praça, as quais são 

utilizadas para receber os depósitos das taxas e emolumentos e outras eventuais receitas e 

para efectuar o pagamento das despesas da Ordem. 

Ao abrigo de um contrato de cooperação assinado com uma software house cabo-verdiana, 

foram oferecidas à OPACC licenças gratuitas dos módulos da ERP comercializada pela referida 

empresa, bastando que a Ordem solicitasse a respectiva instalação nos seus equipamentos 

informáticos. A instalação e parametrização do software está em curso e prevê-se que fique 

completada até o dia dez de Abril p.f. 

 

4.2. Funcionamento dos órgãos sociais 

 

Ao longo do ano foram realizadas cinco reuniões plenárias do Conselho Directivo, para análise 

do funcionamento da Ordem e tomada de decisões de gestão e outras deliberações, 

nomeadamente sobre concursos e contratações diversas, aprovação dos Regulamentos de 

Admissão, Estágios e Exames e de Taxas e Emolumentos, pedido de financiamento, etc.. 

Foi realizada uma reunião plenária do Conselho Técnico para aprovação do projecto de 

Regulamento de Admissão, Estágios e Exames e foram realizadas diversas reuniões de 

relatores, com vista à análise e emissão de parecer sobre os diversos requerimentos 

endereçados ao órgão e/ou que necessitam de decisão ou parecer prévio do órgão, expresso 

no despacho do Presidente. 

Foi realizada uma reunião do Conselho Disciplinar com vista à análise de um projecto de 

Regulamento Disciplinar, o qual seria aprovado pelo mesmo órgão numa reunião plenária 

realizada nos primórdios do mês de Janeiro p. p. 

Entretanto, as Comissões Regionais procederam a reuniões de relatores, a nível da sua 

circunscrição territorial, para dar andamento a processos de pedidos de dispensa de exame, 

de avaliação de situação académica e de reinscrição (transição de contabilistas certificados 

inscritos anteriormente no Ministério das Finanças e que, portanto, já exercem a actividade), 

bem como de pedidos de cédulas profissionais, os quais carecem do despacho do respectivo 

Presidente. 

 

4.3. Gestão dos processos entrados na Ordem 

 

Durante o ano de 2010 deram entrada na OPACC diversos requerimentos de Associados e de 

sociedades de auditores certificados e de contabilistas certificados, sobre os mais diversos 

assuntos. O quadro que apresentamos a seguir reflecte a tipologia dos pedidos apresentados 

e a respectiva situação no final do exercício. 
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ANO: 2010

DESPACHADO PENDENTE

5 1 6 2 4 Foram solicitados documentos adicionais

5 0 5 5 0 -

15 3 18 18 0 -

3 0 3 0 3 Aguardam designação Comissão Acompanhamento Estágios

35 13 48 48 0 -

1 0 1 0 1 Foi objecto de resposta no primeiro trimestre de 2011

Emissão cédula profissional 85 53 138 120 18 Foram despachados no primeiro trimestre de 2011

149 70 219 193 26

PROCESSOS ENTRADOS NAS COMISSÕES REGIONAIS DA OPACC

TIPOLOGIA DOS PEDIDOS CRS CRB TOTAL

Avaliação situação académica

SITUAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Reinscrição contabilista certificado

Inscrição auditor certificado

TOTAL

Registo sociedade contabilistas certificados

Dispensa exame contabilista certificado

Dispensa estágio contabilista certificado

 
 

4.3. Normas e regulamentos elaborados e aprovados 

 

a) Durante o exercício de 2010, foram aprovados os seguintes regulamentos da OPACC: 

- Regulamento de Admissão, Estágios e Exames 

- Regulamento de Taxas e Emolumentos. 

 

b) Foram elaborados os projectos dos seguintes regulamentos: 

- Regulamento Disciplinar. 

Prevê-se a aprovação do referido regulamento na reunião do Conselho Directivo a ser 

realizada em meados do mês de Abril p.f. 

 

c) Foi elaborado o projecto do seguinte normativo: 

- Código de Ética e Deontologia Profissional. 

Prevê-se a submissão do referido código para aprovação da Assembleia Geral na próxima 

reunião ordinária desse órgão, a realizar nos primórdios do mês de Maio p.f. 

 

4.4. Credenciação profissional 

 

Foram recebidos dos Associados montantes equivalentes à taxa de emissão de 150 cédulas 

profissionais de contabilistas certificados e de auditores certificados, durante o ano de 2010. 

Contudo, somente foi solicitada a emissão de 138 cédulas, tendo sido emitidas 120. 

Recentemente, foi solicitada a emissão das 30 cédulas profissionais cujo pedido entrou fora 

do prazo inicialmente estabelecido. As cédulas profissionais tem a validade de um ano, 

normalmente até 31 de Março do ano seguinte.  
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Em relação às primeiras cédulas profissionais emitidas, a sua validade estende-se até 31 de 

Maio de 2011. O Conselho Directivo estuda a possibilidade de isentar o pagamento da taxa de 

emissão da cédula profissional, referente à próxima emissão do mesmo documento, que será 

válido até 31 de Março de 2012. A gratuitidade aplica-se aos Associados que pagaram a taxa 

de emissão da primeira cédula profissional, válida até 31 de Maio de 2011, tendo em conta o 

montante pago e o custo efectivo da emissão. 

 

4.5. Comunicação e imagem 

 

a) Através de um concurso lançado com a colaboração da Ordem dos Arquitectos de Cabo 

Verde foi concebido o logo tipo da OPACC. O logo tipo foi concebido pelo designer Adine 

Chantre, e resulta de uma fusão do caduceu, emblema do deus do comércio, tido como 

símbolo da contabilidade, nos países lusófonos, com uma lupa, representando a observação e 

a análise pormenorizada dos documentos, técnicas de investigação frequentemente utilizadas 

pelos profissionais de auditoria e a bandeira de Cabo Verde. 

b) Foi concebido e construído o web site da OPACC www.opacc.cv onde os Associados e o 

público em geral têm acesso a documentos e informações relevantes, tais como o Estatuto, os 

Regulamentos, a lista actualizada dos membros da Ordem, as regras de acesso às profissões 

de contabilista certificado e de auditor certificado, os normativos técnicos em vigor em Cabo 

Verde e a nível internacional e de alguns países, os protocolos de cooperação e de parceria 

assinados com diversas instituições, em benefício dos membros da Ordem, etc. 

c) A OPACC concebeu e lançou um Projecto de Prémios, destinado aos melhores alunos dos 

cursos de contabilidade e auditoria no país. As três modalidades do Prémio OPACC destinam-

se a premiar, respectivamente, os melhores alunos das Licenciaturas em contabilidade e 

auditoria, ministradas nos Estabelecimentos de ensino superior, os melhores alunos dos 

Cursos de contabilidade das Escolas secundárias da via técnica e os melhores alunos do Curso 

profissional de contabilidade que a própria OPACC irá ministrar, através do seu Centro de 

formação. A publicidade institucional relacionada com os citados Prémios OPACC já está 

disponível e pode ser visualizada através do web site da Ordem. 

d) Foram emitidas e endereçadas aos Associados e sociedades registadas na Ordem, através 

do seu endereço e-mail na posse da OPACC onze Circulares versando assuntos como: 

- Divulgação de uma acção de formação a ser organizada pela Academia Primavera  

- Início da cobrança das quotas a partir de Agosto de 2010 

- Protocolo de cooperação assinado entre a OPACC e a Cabo Verde Telecom 

- Convite para um seminário sobre educação fiscal organizada pela DGCI 

- Conferência fiscalização e desenvolvimento do mercado de capitais organizada pelo BCV 

- Início da emissão de cédulas profissionais de contabilistas e de auditores certificados 

- Relatório sobre Observância de Normas e Códigos de Contabilidade e de Auditoria em África 

As circulares encontram-se disponíveis na área privada dos Associados no web site da Ordem. 
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e) Foram publicados no Boletim Oficial o Regulamento de Admissão, Estágios e Exames e o 

Regulamento de Taxa e Emolumentos da OPACC, ambos aprovados pelo Conselho Directivo, 

sendo o Regulamento de Admissão, Estágios e Exames por proposta do Conselho Técnico e o 

Regulamento de Taxas e Emolumentos de iniciativa do próprio Conselho Directivo. 

f) Já no decorrer do mês de Janeiro p. p. foi publicado um Aviso nos jornais O Expresso das 

Ilhas, A Nação e A Semana, alertando os membros quanto à necessidade de regularizarem o 

pagamento das quotas à Ordem, de modo a evitar uma sua eventual suspensão, presumida, 

por falta de pagamento das quotas, há mais de seis meses. 

g) Foram endereçadas cartas às Reitorias das universidades e escolas superiores do país, que 

leccionam cursos superiores de contabilidade e auditoria, solicitando cópia dos programas e 

indicação das cargas horárias das matérias técnicas do plano curricular, que fazem parte da 

lista de matérias dos exames para contabilista certificado e auditor certificado.  

O objectivo seria o de facilitar o processo de concessão de dispensas de exame aos 

candidatos possuidores de diplomas de formação superior nas áreas de contabilidade e 

auditoria e de gestão e economia, obtidos nesses estabelecimentos de ensino.  

Infelizmente, somente a UNICV respondeu formalmente ao pedido, remetendo os programas 

e as cargas horárias das disciplinas do seu curso na área empresarial.  

Devido à ausência de respostas da maioria dos estabelecimentos de ensino superior, a Ordem 

vai ter de continuar a exigir a cada candidato à certificação como auditor certificado ou 

contabilista certificado a apresentação dos programas e cargas horárias das matérias dos seus 

respectivos cursos, caso a caso.  

Por outro lado, foi sugerido à Reitoria dos mesmos estabelecimentos de ensino superior o 

contacto com a OPACC com vista à troca de opiniões e a eventual assinatura, futura, de um 

protocolo, com as escolas interessadas, de modo a, eventualmente, os seus formandos virem 

a obter mais dispensas nas matérias dos exames para auditor e para contabilista certificado 

e/ou redução ou mesmo isenção do estágio para efeitos de admissão na Ordem como 

contabilista certificado.  

Da mesma forma, aparentemente, os referidos estabelecimentos de ensino superior não 

vislumbraram qualquer benefício desse contacto com a OPACC, na medida que, até hoje, 

excepto um primeiro contacto exploratório, sem continuidade, de iniciativa da 

COOPENSINO/ISCEE, não houve qualquer outro contacto ou pedido de agendamento de 

qualquer encontro com a Ordem. 

 

4.6. Relações institucionais 

 

a) A OPACC teve a honra de receber nas instalações da sua Sede Central e da Comissão 

Regional do Sotavento, na Praia, a visita de S. Exa. a Senhora Ministra das Finanças, Dra. 

Cristina Duarte, no dia 20 de Setembro de 2010. S. Exa. fez-se acompanhar do Exmo. Senhor 

Director-Geral das Contribuições e Impostos, Dr. Emanuel Moreira, e do Exmo. Senhor Vice-

Presidente da Comissão Nacional de Normalização Contabilística, Dr. Elias Monteiro. 
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Na ocasião, após uma breve visita das instalações, S. Exa. Ministra das Finanças teceu 

considerações sobre a qualidade e adequacidade das condições de trabalho, já criadas, dos 

diversos órgãos da associação pública profissional dos auditores e contabilistas certificados 

cabo-verdianos e sobre o trabalho que já se vinha desenvolvendo, desde meados de 2010. 

b) No mês de Abril de 2010, a convite do Exmo. Senhor Director Geral das Contribuições e 

Impostos, o Presidente do Conselho Directivo da OPACC participou de um encontro tripartido, 

incluindo a DGCI a CNNC e a OPACC visando discutir aspectos da transição do PNC para o 

SNCRF, de que resultou mais tarde a publicação das referidas regras de transição.  

Na oportunidade a OPACC manifestou-se contra qualquer volta atrás em relação à aplicação 

do SNCRF, até porque, estando em Abril, as contas e as declarações fiscais iriam ser 

entregues em menos de um mês, não fazendo qualquer sentido esse volta atrás.  

As opiniões convergentes da OPACC e da CNNC, expressas no referido encontro, 

aparentemente foram absorvidas, embora se veio a constatar, posteriormente, que as 

Repartições de Finanças não rejeitaram as contas elaboradas de acordo com o velho 

normativo. Por outro lado, aguarda-se até hoje as revisões pertinentes do regulamento do 

IUR - Imposto Único sobre os Rendimentos e de outras leis e do próprio modelo 1B de 

declaração fiscal dos rendimentos, estando o SNCRF no seu terceiro ano de aplicação. 

 

4.7. Relações de cooperação e parceria 

 

Durante o exercício de 2010 a OPACC assinou protocolos de cooperação com as seguintes 

empresas e instituições: 

a) Cabo Verde Telecom 

b) PRIMAVERA Business Software Solutions 

c) CABOSYS-Organização, Sistemas & Tecnologias de Informação 

d) CII-Comunicação, Imagem e Internet 

Através dos referidos protocolos são estabelecidas as áreas de cooperação com as citadas 

entidades, onde se identifica as possibilidades de se conseguir benefícios mútuos, sendo que, 

em todas as situações, os membros da OPACC ganham direito à obtenção de descontos na 

aquisição de produtos e serviços comercializados pelas referidas instituições, e a própria 

Ordem beneficia de descontos ou, muitas vezes, do acesso e usufruto do produto ou serviço a 

título gratuito. 

Futuramente, a OPACC conta estabelecer relações de cooperação e parceria com outras 

instituições comerciais, que tragam vantagens mútuas para as partes e que beneficiem, 

particularmente, os membros da Ordem e a própria Ordem, se possível. 

Para além dos contactos a desenvolver com empresas, visando a assinatura de eventuais 

protocolos de cooperação, com pendor comercial, a OPACC já iniciou contactos e conta vir a 

estabelecer uma cooperação e/ou parceria institucional com o IEFP-Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, visando a obtenção de financiamento parcial das acções de formação a 

serem realizadas pela Ordem, mormente formações altamente especializadas, que envolvem 

a vinda de formadores estrangeiros. 
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4. 8. Relações Internacionais 

 

No mês de Julho de 2010, durante uma viagem privada a Portugal, o Presidente do Conselho 

Directivo da OPACC, Dr. João Mendes, efectuou uma visita de cortesia ao Exmo. Senhor 

Bastonário da OROC-Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Dr. António Monteiro, e ao 

Exmo. Senhor Presidente da Direcção Central da APOTEC-Associação Portuguesa de Técnicos 

Oficiais de Conta, Dr. Manuel Patuleia. O Presidente da OPACC aproveitou a ocasião para 

discutir com as referidas instituições e personalidades as possibilidades de se vir a encetar e 

desenvolver futuras relações de cooperação e parceria entre a OPACC e cada uma das 

referidas instituições, a OROC e a APOTEC, respectivamente. 

Entretanto, nos meses subsequentes, decorreram negociações de acordos de cooperação e/ou 

de parceria, em alguns casos já traduzidos em projectos de protocolos a serem assinados, a 

breve trecho, com as seguintes instituições: 

a) OROC-Ordem dos Revisores Oficiais de Conta, de Portugal 

b) IPAI-Instituto Português de Auditoria Interna 

c) APOTEC-Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 

Está previsto, proximamente, que a OPACC venha a encetar contactos: com a OTOC-Ordem 

dos Técnicos Oficiais de Conta, de Portugal; com o CFC-Conselho Federal de Contabilidade, do 

Brasil, mormente através do CRC-Conselho Regional de Contabilidade, do Estado mais 

próximo de Cabo Verde; com a ONECCA-Ordre National des Experts-Comptables et 

Comptables Agrées du Sénegal; com a FIDEF-Fédération Internationale des Experts-

Comptables Francophones; e com a IFAC-International Federation of Accountants; sendo que, 

com estas duas últimas instituições, a intenção é de a Ordem vir a solicitar a filiação como 

membro das referidas organizações. 

 

5. POSIÇÃO FINANCEIRA E DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 

 

Não obstante os titulares dos órgãos da OPACC terem sido empossados, a maioria, em finais 

de Dezembro de 2009 e, os restantes, no início de Janeiro de 2010, por vicissitudes diversas, 

não foi possível iniciar as actividades da Ordem senão em Abril de 2010, mês em que foram 

aprovados documentos de base, tais como o Regulamento de Admissão, Estágios e Exames e 

o Regulamento de Taxas e Emolumentos, os quais constituem os instrumentos essenciais 

para se poder apreciar os pedidos de ingresso na Ordem e cobrar receitas e pagar despesas, 

respectivamente. 

No mês de Maio de 2010, a Ordem começou a assumir compromissos e a realizar pagamentos 

mais significativos, nomeadamente das rendas das instalações e do custo dos mobiliários e 

equipamentos do escritório da CRB-Comissão Regional do Barlavento, e das rendas das 

instalações do escritório da Sede Central e da CRS-Comissão Regional do Sotavento, bem 

como dos serviços jurídicos contratados, estes retroactivos a Fevereiro.  
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No mês de Julho de 2010, foram assumidos novos compromissos e começaram a ser 

efectuados os pagamentos dos vencimentos e encargos sociais do pessoal, dos fornecimentos 

e serviços necessários ao funcionamento corrente, e do custo dos mobiliários e equipamentos 

para o escritório da Sede Central e da CRS, sendo que, por decisão do Conselho Directivo, 

somente a partir do mês de Agosto de 2010 foi iniciada a cobrança das quotas, quando as 

mesmas estavam em vigor desde o mês de Maio de 2010 inclusive. 

Entretanto, o fluxo de pagamento das quotas foi relativamente lento de Agosto a Dezembro 

de 2010, e a Ordem não foi contemplada, até hoje, com os duodécimos atribuídos pelo Estado 

a todas as restantes Ordens profissionais do país, pensamos que a título de comparticipação 

do Tesouro nos custos do serviço público prestado.  

Efectivamente, as funções exercidas pela OPACC, e pelas restantes Ordens do país, são 

funções públicas, delegadas aos profissionais, para serem autogeridas, nos termos das leis 

em vigor. Daí as Ordens profissionais serem pessoas colectivas de direito público, sujeitas à 

tutela administrativa do Governo, pelo que, achamos de elementar justiça, e aguardamos a 

todo o momento, que a OPACC também venha a receber a contrapartida do Estado. 

Fica assim explicada, a priori, a situação económica e financeira da OPACC, no final do 

exercício de 2010, que se apresenta da seguinte forma: 

Total dos rendimentos do exercício     3.582.975 

Total dos gastos do exercício      5.736.911 

Deficit do exercício     (2.153.936) 

Os rendimentos correspondem, no fundamental, às quotas e taxas de licença debitadas aos 

membros da Ordem e às jóias e taxas de registo e outras taxas e emolumentos cobrados, nos 

termos do Regulamento de Taxas e Emolumentos em vigor, e reportam-se ao período que 

decorre entre de Agosto e Dezembro de 2010, sendo: 

Quotas e licenças anuais      2.924.475 

Taxas de inscrição e taxas de registo       427.500 

Taxas de emissão de cédulas profissionais      150.000 

Taxas de admissão e dispensa de estágio        80.000 

Taxas de emissão de declarações           1.000 

Total dos rendimentos     3.582.975 

Os gastos correspondem, no fundamental, aos gastos de funcionamento da Ordem, entre 

Maio e Dezembro de 2010, e incluem os gastos com depreciações e imparidades, conforme 

política adoptada pela OPACC, sendo: 
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Fornecimentos e serviços de terceiros    3.094.778 

Gastos com o pessoal       1.578.500 

Imparidades de dívidas a receber        885.000 

Gastos de depreciação e amortização      136.599 

Juros e perdas similares          32.714 

Outros gastos e perdas            9.320 

Total dos gastos      5.736.911 

Os fluxos de caixa, no exercício de 2010, sintetizam-se da seguinte forma: 

Caixa e bancos no início do exercício     2.585.197 

Recebimentos de associados      2.297.330 

Empréstimo bancário obtido      1.500.000 

Descoberto bancário negociado        202.617 

Fluxos de caixa positivos      6.585.144 

Pagamentos a fornecedores, pessoal e outros (4.410.643) 

Pagamentos do activo fixo tangível adquirido (1.858.098) 

Pagamentos de prestações empréstimo obtido    (184.716) 

Fluxos de caixa negativos    (6.453.457) 

Caixa e bancos no fim do exercício       131.687 

Para melhor compreensão da posição financeira, do desempenho financeiro, dos fluxos de 

caixa e das alterações no Património da OPACC, durante o exercício de 2010, remetemos para 

as demonstrações financeiras do exercício, que complementam este Relatório. 

 

6. NOTA FINAL 

 

Mais desejariam o Conselho Directivo e os restantes órgãos da OPACC de ter feito no sentido 

de consolidar a Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde 

mas, de qualquer forma, as acções realizadas representam, por si, os esforços conjugados de 

muitos, incluindo de não membros da Ordem, no sentido de fazer avançar a Associação 

Pública Profissional da classe contabilística cabo-verdiana, não obstante algumas resistências, 

que ainda persistem, justificadas, na maior parte das vezes, por reais ou hipotéticas faltas de 

tempo que, afinal, é o recurso escasso de todos nós. 

Em nome dos titulares dos órgãos sociais da OPACC, dirigimo-nos, finalmente, a todos os 

membros da Ordem, dizendo-vos que foi um prazer e um previlégio desempenharmos as 

nossas funções neste ano crucial, para aquilo que consideramos ser o início de uma 

verdadeira implantação da Ordem Profissional de todos os auditores certificados e 

contabilistas certificados cabo-verdianos. 
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Por último, deseja o Conselho Directivo da OPACC apresentar à Assembleia Geral anual da 

Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados a seguinte proposta: 

 

7. PROPOSTA 

 

1. Que a Assembleia Geral aprove o Relatório e Contas do exercício de 2010; 

2. Que a Assembleia Geral aprove um voto especial de louvor aos trabalhadores da OPACC e 

um agradecimento colectivo aos mesmos e a todos aqueles que colaboraram ou que se 

relacionaram, de alguma forma, com a Ordem, ao longo do exercício de 2010. 

 

Praia, 31 de Março de 2011 

 

O Conselho Directivo 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 
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NIF Nº 555065502

BALANÇO  em 31 de Dezembro de 2010

31-12-2009

NOTAS VALORES VALORES

ACTIVO

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

Equipamentos administrativos 1.721.499 -

Total de activos fixos tangíveis 3 1.721.499 -
total do activo não corrente 1.721.499 -

Activo corrente
Clientes 4 705.500

Fornecedores 5 109.500 -

Outras contas a receber 6.000 -
Caixa e depósitos bancários 6 131.687 -

Total do activo corrente 952.687 -
Total do activo 2.674.186 -

PATRIMÓNIO E PASSIVO
Património
Patrimonio inicial 2.275.197 -
Resultado líquido do período -2.153.936 -

Total do património 7 121.261 -

PASSIVO
Passivo não corrente 
Financiamentos 8 870.825

Total do passivo não corrente 870.825

Passivo corrente
Fornecedores 9 29.513

Estado e outros entes públicos 10 89.510 -

Financiamentos 8 679.790

Diferimentos 11 319.855 -
Outras contas a pagar 12 563.432 -

Total do passivo corrente 1.682.100 -
Total do passivo 2.552.925 -

Total do património e do passivo 2.674.186 -

Auditor Certificado - Cédula Profissional nº 4

OPACC – Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados

Moeda: CVE

31-12-2010

Data de Referência

RUBRICAS

O Presidente do Conselho  Directivo

Dr. João Marcos Alves Mendes



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstração dos resultados por naturezas 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 de JANEIRO de 2010 e 31 de DEZEMBRO de 2010

2009

NOTAS VALORES VALORES

Vendas e Prestações de serviços 13 3.582.975 -

Resultado operacional bruto 3.582.975 -

Fornecimentos e serviços externos 14 3.094.778 -

Valor acrescentado bruto 488.197 -

Gastos com o pessoal 15 1.578.500 -

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 16 885.000 -

Outros gastos e perdas 9.320 -

Resultado antes depreciações, amortizações, perdas/ganhos de financº e impostos -1.984.623 -

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização 3 136.599 -

Resultado operacional (antes de perdas/ganhos de financiamento e impostos) -2.121.222 -

Juros e perdas similares suportados 17 32.714 -

Resultado líquido do período 18 -2.153.936 -

O Presidente do Conselho  Directivo

Dr. João Marcos Alves Mendes

Auditor Certificado - Cédula Profissional nº 4

OPACC – Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados

RUBRICAS

PERÍODO

2010

Moeda: CVE

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstração de fluxos de caixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 de JANEIRO de 2010  e 31 de DEZEMBRO de 2010

2.009

Notas Valores Valores

Método directo

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de associados 2.297.330 -

Pagamentos aos fornecedores 2.977.223 -

Pagamentos ao pessoal 1.418.100 -

Caixa gerada pelas operações -2.097.993 0

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros pagamentos/recebimentos 15.320 -

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -2.113.313 0

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 1.858.098 -

Fluxos de das Actividades de Investimento (2) -1.858.098 0

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 1.500.000 -

Outras operações de financiamento 202.617

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 152.002 -

Juros e gastos similares 32.714 -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 1.517.901 0

Variação de caixa e seus equivalentes (1 +2+3) -2.453.510 0

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 2.585.197 0

Caixa e seus equivalentes no fim do período 131.687 0

O Presidente do Conselho  Directivo

Dr. João Marcos Alves Mendes

Auditor Certificado - Cédula Profissional nº 4

OPACC – Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados
NIF Nº 555065502

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Moeda: CVE

RUBRICAS 2010

PERÍODO



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstração de alterações no património 
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PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 de JANEIRO de 2010  e 31 de DEZEMBRO de 2010

P
at

ri
m

o
n

io
 in

ic
ia

l

P
re

st
a

çõ
es

 

Su
p

le
m

e
n

ta
re

s 
e

 

o
u

tr
o

s 
In

st
ru

m
e

n
to

s 

d
e

 p
at

ri
m

ó
n

io

R
e

se
rv

as

E
xc

e
d

e
n

te
s 

d
e

 

R
e

va
lo

ri
za

çã
o

A
ju

st
a

m
e

n
to

s 
e

m
 

a
ct

iv
o

s 
Fi

n
a

n
ce

ir
o

s

O
u

tr
a

s 
V

a
ri

aç
õ

e
s 

n
o

 

p
a

tr
im

ó
n

io

R
e

su
lt

a
d

o
s 

   

Tr
an

si
ta

d
o

s

R
e

su
lt

a
d

o
 li

q
u

id
o

 d
o

 

p
e

ri
o

d
o

T
o

ta
l d

o
 p

at
ri

m
ó

n
io

POSIÇÕES NO INÍCIO DO PÉRIODO 2010                                                                                     1                                  

ALTERAÇÕES REFERENTES A RENDIMENTOS E GASTOS RECONHECIDOS NO PERÍODO

Resultado líquido do período 6 -2.153.936 -2.153.936

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações nas políticas contabilísticas e as correcções de erros

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de actívos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas 

variaçõesAjustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas no património

RESULTADO EXTENSIVO                                                                                                                    2 -2.153.936 -2.153.936

OPERAÇÕES RELACIONADAS COM O PATRIMÓNIO NO PERÍODO

Patrimonio líquido  recebido da Comissão Instaladora da OPACC 6 2.275.197 2.275.197

Entradas para cobertura de perdas

Outras operações relacionadas com o património

3 2.275.197 2.275.197

OUTRAS OPERAÇÔES

4

POSIÇÕES NO FIM DO PÉRIODO 2010                                                                   1+2+3+4 2.275.197 -2.153.936 121.261

Auditor Certificado - Cédula Profissional nº 4

Dr. João Marcos Alves Mendes

OPACC – Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados

Moeda: CVE

DESCRIÇÃO Notas

PATRIMÓNIO

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO
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OPACC – Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados 
NIF Nº 555 065 502 

ANEXO 
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2010 E 31/12/2010 

INTRODUÇÃO 

A OPACC - Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde, criada 

através do Decreto-Lei nº 12/2000 de 28 de Fevereiro, cujo Estatuto encontra-se publicado 

no Boletim Oficial nº 5, I série, de 28 de Fevereiro de 2000, é uma pessoa colectiva de direito 

público, independente do Estado, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, que tem por finalidade e atribuições, no essencial: superintender em todos os 

aspectos atinentes ao acesso, estatuto e exercício das profissões de auditor certificado e 

contabilista certificado; promover a obtenção dos mais elevados padrões profissionais e níveis 

de desempenho; exercer jurisdição disciplinar sobre os seus membros; e defender os 

interesses, direitos e prerrogativas dos mesmos; bem como propor ou opinar sobre medidas 

legislativas, regulamentares ou de qualquer outra natureza relativas à contabilidade, às 

profissões de auditor certificado e de contabilista certificado e aos interesses profissionais e 

morais dos associados, etc.. 

A OPACC tem sede na cidade da Praia e jurisdição sobre todo o território nacional, estando 

distribuídos os poderes de gestão por duas Comissões Regionais, do Barlavento e do 

Sotavento, e admitindo-se a possibilidade de estas criarem, quando se justificar, secções 

regionais por ilhas. 

NOTA Nº 0 -REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras são elaboradas, de acordo com o SNCRF - Sistema de 

Normalização Contabilística e de Relato Financeiro, em vigor em Cabo Verde, o qual foi 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 5/2008 de 04 de Fevereiro, seguido da Portaria nº 49/2008 de 

29 de Dezembro, que aprova o Código de Contas do SNCRF, bem como do Despacho 

Normativo nº 1/2008 de 29 de Dezembro, que aprova a Estrutura Conceptual do SNCRF, dos 

Despachos Normativos nº 2/2008 a 26/2008 de 29 de Dezembro, que aprovam as 25 Normas 

de Relato Financeiro e do Despacho Normativo nº 27/2008 de 29 de Dezembro, que aprova o 

Regime Especial para as Pequenas Entidades do SNCRF. São introduzidas ligeiras adaptações, 

mormente ao Código de Contas e aos Modelos de Demonstrações Financeiras, para fazer face 

às necessidades de relato da OPACC. 

NOTA Nº 1 -RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOPTADAS 

As principais políticas contabilísticas adoptadas na elaboração destas demonstrações 

financeiras encontram-se descritas abaixo.  

1.1. Bases de mensuração  

As demonstrações financeiras são preparadas segundo o princípio do custo histórico. As 

excepções na mensuração de activos e passivos específicos são referidas nas notas 

respectivas.  



 

 

1.1.1. Activos fixos tangíveis  

Os activos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição, o qual inclui o valor da factura 

do fornecedor, acrescido dos gastos adicionais da compra, e eventuais gastos de instalação e 

outros, até a entrada em funcionamento, líquido das respectivas depreciações acumuladas e 

imparidades acumuladas. 

As depreciações do activo fixo tangível contabilizadas como gastos, no exercício, são 

calculadas pelo método das quotas constantes, com aplicação das taxas da tabela a que se 

refere o n.º 1 da Portaria n.º 3/84, de 28 de Janeiro de 1984, as quais se ajustam à vida útil 

estimada, sendo:  

▫ Equipamento administrativo   12.5% - 25% 

1.1.2. Instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros encontram-se mensurados pelos seguintes critérios: 

1.1.2.1. Contas a receber  

Em geral, as contas a receber são mensuradas ao justo valor, pelo que deduzidas de 

eventuais imparidades. No que concerne, particularmente, à conta clientes-associados, 

sociedades e estagiários, a OPACC adopta a política de registar perdas por imparidades no 

que concerne os saldos com pelo menos cinco meses de antiguidade, quando, previamente 

contactados, os clientes não regularizem a sua dívida, até o final do sexto mês.  

1.1.2.2. Contas a pagar 

Em geral, as contas a pagar são mensuradas pelo método do custo, sendo que as dívidas a 

fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo valor nominal, dado que não vencem 

juros e o efeito do desconto é imaterial. 

1.1.2.3. Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos são registados no passivo pelo custo, sendo no passivo corrente os 

montantes a pagar nos próximos 12 meses, e no passivo não corrente os montantes com 

vencimento superior a 12 meses. 

1.1.2.4. Periodizações 

Os rendimentos e os gastos são reconhecidos quando gerados e não quando são recebidos ou 

pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos 

e gastos são registados nas rubricas “outras contas a receber e a pagar” e “diferimentos”. 

1.1.2.5. Caixa e equivalentes de caixa 

A caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos em bancos e eventuais descobertos 

bancários que, a existirem, são apresentados no balanço, no passivo corrente, na rubrica 

financiamentos obtidos em instituições de crédito e sociedades financeiras-descobertos 

bancários. 



 

 

1.1.3. Benefícios aos empregados  

Em conformidade com o Decreto - Legislativo nº 5/2007, de 16 de Outubro de 2007, que 

aprova o Código Laboral Cabo-verdiano, em vigor a partir de Abril de 2008, os trabalhadores 

têm direito a 22 dias úteis de férias remuneradas, anualmente, que se vencem no dia 01 de 

Janeiro de cada ano, representando um direito adquirido pelo serviço prestado no ano civil 

anterior ao do seu pagamento. 

A OPACC reconhece, em cada exercício, as responsabilidades que concernem aos gastos com 

as férias vencidas e não gozadas, até o final do mesmo exercício. Estas responsabilidades 

encontram-se apresentadas no balanço na rubrica Outras contas a pagar. 

Os trabalhadores da OPACC encontram-se integralmente abrangidos pelo sistema oficial de 

previdência social, gerido pelo Instituto Nacional de Previdência Social, não assumindo a 

Ordem qualquer responsabilidade, presente ou futura, relacionada com o pagamento de 

pensões ou complementos de reforma.  

1.1.4. Património 

São incluídos na rubrica património: o património inicial da OPACC, que se refere ao saldo 

bancário recebido da Comissão Instaladora; os resultados transitados, que compreendem os 

superavit e deficit dos exercícios precedentes; e o resultado líquido do período. Este último, 

no exercício seguinte, é transferido para resultados transitados-superavit acumulados ou 

resultados transitados-deficit acumulados. 

1.1.5. Rédito  

O rédito das vendas e prestações de serviços compreende o justo valor das vendas e 

prestações de serviços do exercício, líquido de eventuais impostos, descontos e devoluções. É 

reconhecido com referência à data da entrega dos bens vendidos ou à fase de acabamento 

dos serviços prestados. Não é reconhecido se existirem dúvidas quanto à aceitação ou à 

cobrança dos bens vendidos ou do serviço prestado. 

1.2 Comparabilidade 

Não foi apresentado o ano 2009 para efeitos de comparação, na medida que o ano 2010 é o 

primeiro ano de actividade da OPACC, com órgãos sociais eleitos e a funcionar com completa 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Por outro lado, não estão disponíveis 

demonstrações financeiras completas dos exercícios a cargo das recentes Comissões 

Instaladoras da Ordem. 

NOTA Nº 2 – FLUXOS DE CAIXA 

O saldo da caixa e equivalentes de caixa, que incluem caixa e depósitos bancários, 

encontram-se totalmente disponíveis para uso. Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado 

o método directo, o qual nos dá a informação acerca das componentes principais de 

recebimentos e pagamentos brutos, obtidos através dos registos contabilísticos da OPACC. 



 

 

NOTA Nº 3 - ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  

O detalhe dos valores escriturados das rubricas do activo fixo tangível é apresentado no 

quadro seguinte: 

 

Equipamentos 
Administrativos 

Total 

31 de Dezembro de 2010   

Valor líquido em 01 /01/10 0 0 

Aquisições do exercício (i) 1.858.098 1.858.098 

Alienações do exercício  0 0 

Depreciação do exercício (136.599) (136.599) 

Valor líquido em 31/12/10 1.721.499 1.721.499 

 

 

Equipamentos 
Administrativos 

Total 

31 de Dezembro de 2010   

Valor de aquisição 1.858.098 1.858.098 

Depreciação acumulada (136.599) (136.599) 

Valor líquido em 31/12/10 1.721.499 1.721.499 

(i) As aquisições, no período, referem-se aos equipamentos adquiridos para mobilar os 

escritórios da OPACC, sendo 1.338.017 para o escritório da CRS-Comissão Regional de 

Sotavento, onde também funciona a Sede Central, e 520.081 para o escritório da CRB-

Comissão Regional de Barlavento. 

NOTA Nº 4– CLIENTES 

O detalhe do valor escriturado da rubrica clientes é apresentado no quadro seguinte: 

2010 

Associados-auditores certificados 169.000 

Associados-contabilistas certificados 1.339.500 

Associados-sociedades de contabilistas certificados 82.000 

Perdas por imparidades (885.000) 

705.500 

NOTA Nº 5– FORNECEDORES 

O detalhe do valor escriturado da rubrica fornecedores, do activo do balanço, é apresentado 

no quadro seguinte: 

2010 

Caução renda do escritório – CRB 75.0000 

Caução renda do escritório – CRS 31.500 

Caução garrafões de água – Tecnicil Indústria 3.000 

109.500 



 

 

NOTA Nº 6 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 

O detalhe do valor escriturado da rubrica caixa e depósitos bancários é apresentado no 

quadro seguinte: 

 2010 

Caixa principal – CRB 7.500 

Caixa pequena – CRS  5.000 

Caixa pequena – CRB  5.000 

Depósitos à Ordem BCA  46.166 

Depósitos à Ordem BI  9.434 

Depósitos à Ordem CECV  35.397 

Depósitos à Ordem BCN  3.390 

Depósitos à Ordem BAI  19.800 

Parcela corrente 131.687 

NOTA Nº 7- PATRIMÓNIO 

O detalhe do valor escriturado da rubrica património é apresentado no quadro seguinte: 

 2010 

Património inicial (i) 2.275.197 

Resultados transitados (0) 

Resultados líquidos do período (2.153.936) 

     121.261 

(i) O valor inscrito na conta património inicial refere-se ao saldo do depósito bancário, de 

2.570.197, recebido da Comissão Instaladora da OPACC, deduzido de 295.000, a serem 

devolvidos a diversos associados que pagaram duplas taxas de inscrição como contabilista 

certificado e como auditor certificado ou que pagaram a taxa de inscrição em excesso. 

NOTA Nº 8– FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Em 31 de Dezembro de 2010 a conta financiamentos obtidos apresentava a seguinte 

composição: 

2010 

Financiamento bancário BCA (i) 1.347.998 

Descoberto bancário BCA 202.617 

Total de financiamento bancário 1.550.615 

Parcela não corrente  

  Financiamento bancário BCA - a amortizar em 2012 510.640 

  Financiamento bancário BCA - a amortizar em 2013 360.185 

870.825 

Parcela corrente  

  Financiamento bancário BCA – a amortizar em 2011 477.173 

  Descoberto bancário BCA – a amortizar em 2011 202.617 

679.790 



 

 

(i) O valor inscrito na conta financiamento bancário refere-se ao remanescente em dívida do 

empréstimo bancário obtido no Banco Comercial do Atlântico, no valor de 1.500.000, a uma 

taxa de juro anual de 6,8%, a ser amortizado em 36 prestações mensais e consecutivas. 

NOTA Nº 9– FORNECEDORES 

O detalhe do valor escriturado da rubrica fornecedores, do passivo do balanço, é o seguinte: 

 2010 

Fornecedores c/c – moeda nacional (i) 29.513 

Parcela corrente 29.513 

(i) O valor inscrito nesta rubrica refere-se à divida que concerne os consumos de 

electricidade, telefone, internet e água, do mês de Dezembro de 2010. 

NOTA Nº 10- ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

O detalhe do valor escriturado da rubrica estado e outros entes públicos é o seguinte: 

 2010 

IUR retido a trabalhadores dependentes ref. Dez/10  6.900 

IUR retido a trabalhadores independentes ref. Set/10  1.111 

IUR retido nas rendas ref. Maio, Junho e Dez/10  35.499 

Contribuições para o INPS ref. Dez/10 46.000 

 89.510 

NOTA Nº 11- DIFERIMENTOS 

O detalhe do valor escriturado da rubrica diferimentos é apresentado no quadro seguinte: 

 2010 

Taxa dispensa estágio (valor parcial pago antecipado) 7.500 

Quotas pagas antecipadamente por associados 312.355 

 319.855 

NOTA Nº 12 – OUTRAS CONTAS A PAGAR 

O detalhe do valor escriturado da rubrica outras contas a pagar é o seguinte: 

 2010 

Acréscimos por férias, subsídios de férias e encargos (i) 107.500 

Credores por acréscimo de gastos (ii) 125.000 

Outros credores (iii) 330.932 

 563.432 

(i) O valor da conta acréscimos por férias, subsídios de férias e encargos reflecte a 

responsabilidade da Ordem com férias do pessoal vencidas e não gozadas até 31/12/2010. 

(ii) O valor inscrito na rubrica credores por acréscimo de gastos diz respeito aos honorários a 

pagar em 2011 ao auditor que efectuou a auditoria às contas da Ordem. 

(iii) O valor da rubrica outros credores inclui devoluções a terceiros de pagamentos por 

excesso efectuados na transição e a processos de inscrição não aceites, no total de 295.000, 

um crédito da SISP, no montante de 33.350, referente a gastos com confecção de cédulas 

profissionais, e uma diferença a regularizar do fundo fixo, de 2.582. 



 

 

NOTA Nº 13 – VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

O detalhe do valor escriturado da rubrica vendas e prestações de serviços compreende as 

prestações de serviços apresentadas no quadro seguinte: 

 2010 
A Auditores e sociedades de auditores certificados  
Taxas de inscrição e de registo  10.000 

Quotas e licenças anuais 387.500 

 397.500 

A Contabilistas e sociedades de contabilistas certificados  

Taxas de inscrição e de registo  417.500 

Quotas e licenças anuais 2.536.975 

 2.954.475 

A Candidatos e estagiários para contabilista certificado  

Taxas de admissão e dispensa de estágio 80.000 

Taxas de emissão de declarações 1.000 

 81.000 

Outras Taxas e emolumentos  

Taxas de emissão de cédulas profissionais 150.000 
150.000 

Total 3.582.975 

NOTA Nº 14 – FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

O detalhe do valor escriturado da rubrica fornecimento e serviços externos é o seguinte: 

 2010 

Água 21.156 

Electricidade                       36.285 

Conservação e reparação (i)           175.632 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 3.300 

Material de escritório            109.883 

Publicidade e propaganda (ii)               465.499 

Limpeza, higiene e conforto         15.291 

Rendas e alugueres de instalações (iii)                 946.664 

Comunicação                         108.528 

Estudos e pareceres (iv) 210.600 

Transporte de equipamentos 2.620 

Deslocações e estadas                  125.920 

Honorários (v) 553.311 

Contenciosos e notariados 21.900 

Serviços bancários 33.610 

Serviços referentes a Web Site 134.000 

Serviços de emissão de cédulas profissionais 33.350 

Equipamentos de baixo valor 73.494 

Outros fornecimentos e serviços   24.035 

 3.094.778 



 

 

(i) O valor inscrito na conta conservação e reparação refere-se: às obras de adaptação de um 

espaço para front office da CRS, no montante de 147.831; e a aquisição de película aderente 

para as janelas do escritório da CRB, no montante 27.801. 

(ii) O valor inscrito na conta publicidade e propaganda refere-se: à publicação do 

Regulamento de Admissão, Estágios e Exame e do Regulamento de Taxas e Emolumentos da 

Ordem, no Boletim Oficial, no montante de 364.540; à publicitação do concurso de 

recrutamento do pessoal, no montante de 62.559; e à confecção do logótipo da OPACC e 

outras pequenas despesas, no montante de 38.400. 

(iii) O valor inscrito na conta rendas e alugueres de instalações refere-se a oito meses de 

rendas, do escritório da CRB, no montante de 280.000, e do escritório da CRS e Sede Central, 

no montante de 666.664. 

(iv) O valor inscrito na conta estudos e pareceres refere-se ao serviço de recrutamento do 

pessoal prestado por uma empresa especializada na área. 

(v) O valor inscrito na conta honorários refere-se a nove meses da avença referente a 

serviços prestados por um gabinete de advogados, no montante de 414.000, ao gasto com o 

serviço de auditoria às contas da Ordem, no montante de 125.000, e a honorários de pequena 

monta pagos a outros prestadores de serviço, no total de 14.311.  

NOTA Nº 15 – GASTOS COM O PESSOAL 

O detalhe do valor escriturado da rubrica gastos com o pessoal é apresentado no quadro 

seguinte: 

 2010 

Salários e ordenados do pessoal  960.000 

Subsídios de habitação 240.000 

Ferias e subsídios de férias 100.000 

Encargos sobre remunerações 187.500 

Transporte de pessoal 90.000 

Formação 1.000 

 1.578.500 

NOTA Nº 16 – IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER 

O detalhe do valor escriturado da rubrica imparidades de dívidas a receber é apresentado no 

quadro seguinte: 

 2010 

Clientes - Associados auditores certificados 80.000 

Clientes – Associados contabilistas certificados 

Clientes - Sociedades de contabilistas certificados 

765.000 

40.000 

 885.000 



 

 

O valor escriturado da rubrica imparidades de dívidas a receber deriva da aplicação da política 

da OPACC de registar perdas por imparidades no que concerne os saldos dos clientes-

associados, sociedades e estagiários, com pelo menos cinco meses de antiguidade, quando, 

previamente contactados, os clientes não regularizem a sua dívida, até o final do sexto mês. 

NOTA Nº 17 – JUROS E PERDAS SIMILARES 

O detalhe do valor escriturado da rubrica juros e perdas similares é apresentado no quadro 

seguinte: 

 2010 

Juros de financiamentos obtidos  32.714 

 32.714 

O montante de 32.714 corresponde aos juros pagos no exercício, relativos ao empréstimo de 

1.500.000 obtido junto do BCA, referido na Nota nº 7. 

NOTA Nº 18– RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 

O detalhe do valor escriturado da rubrica resultado líquido do período é apresentado no 

quadro seguinte: 

2010 

Rendimentos do período 3.582.975 

Gastos do período (5.736.911) 

(2.153.936) 

NOTA Nº 19 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

Os movimentos efectuados no exercício são os seguintes: 

ACRÉSCIMO DE GASTOS 

Tipo movimentos Contas Valor Observação 

Débito 6321 100.000 Férias vencidas e não gozadas em 2010 

Débito 6351     7.500 Férias vencidas e não gozadas em 2010 

Débito 62352 125.000 Serviços de auditoria às contas de 2010 

Crédito 2761 107.500 Férias vencidas e não gozadas em 2010 

Crédito 2622 125.000 Serviços de auditoria às contas de 2010 

Total dos acréscimos de gastos 232.500  

DIFERIMENTO DE RENDIMENTOS 

Tipo movimentos Contas Valor Observação 

Débito 121 319.500     Quotas e taxas referentes a 2011 

Crédito 282 319.500     Quotas e taxas referentes a 2011 

Total dos diferimentos de rendimentos 319.500  



 

 

NOTA Nº 20 - PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS NEM DIVULGADOS 

NOUTRAS NOTAS 
 
Não são esperados quaisquer passivos significativos decorrentes de passivos contingentes. 

NOTA Nº 21 - DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 

 

Não foi identificada nenhuma. 

NOTA Nº 22- OUTRAS INFORMAÇÕES CUJAS DIVULGAÇÕES SEJA CONSIDERADA RELEVANTE PARA MELHOR 

COMPREENSÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E DOS RESULTADOS  
 
Não foi identificada nenhuma. 

 

Praia, 31 Março de 2011 
 
O Presidente do Conselho Directivo 

 
Dr. João Marcos Alves Mendes 

Auditor Certificado - Cédula Profissional nº 4
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