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Sumário

Após a verificação do quórum, a Reunião Plenária foi declarada aberta às 09 horas e 03
minutos.
Período de Questões Gerais e de Declarações Políticas (P.Q.G.D.P.) – Iniciou-se com
uma Declaração Política do PAICV, proferida pelo Sr. Deputado Walter Évora, sobre a inscrição
da morna a património cultural imaterial da humanidade, pela UNESCO.
No período de esclarecimentos usaram da palavra os Srs. Deputados Rui Figueiredo
Soares (MPD), Filomena Gonçalves (MPD), Orlando Dias (MPD), Dora Pires (UCID), Emanuel
Barbosa (MPD), Júlio Correia (PAICV e Rui Semedo (PAICV).
Dando continuidade ao P.Q.G.D.P., a Sra. Deputada Eva Ortet (PAICV) fez uma
intervenção sobre a situação da ilha do Fogo e o não cumprimento dos compromissos eleitorais,
que foram constatadas nas jornadas descentralizados do Grupo Parlamentar do PAICV àquela
ilha, tendo prestado esclarecimentos os Srs. Deputados Filipe Santos (MPD) e Carlos Lopes
(MPD), para além da referida Deputada.
O Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) também fez uma intervenção a propósito da situação
da ilha do Fogo, tendo prestado esclarecimentos os Srs. Deputados Filipe Santos (MPD), Júlio
Correia (PAICV) e Carlos Lopes (MPD).
Na sua intervenção a Sra. Deputada Filomena Gonçalves (MPD) abordou o dia das
migrações e do migrante celebrado a 18 de Dezembro. Também, falou sobre a migração
africana, dando ênfase às migrações internas e a emigração clandestina no continente africano.
Na sequência, prestaram esclarecimentos os Srs. Deputados Filipe Santos (MPD),
Orlando Dias (MPD) e Filomena Martins (PAICV).
Ao intervir, o Sr. Deputado António Monteiro (UCID) destacou o problema da
mobilidade das pessoas com deficiência motoras no País, apelando ao Governo e aos poderes
locais para procurarem soluções para a integração dessas pessoas. Ainda, frisou sobre as
condições do Hospital Baptista de Sousa em São Vicente, solicitando a manutenção e a
substituição dos equipamentos hospitalares, principalmente nas enfermarias do referido
hospital.
O Sr. Deputado Silvestre Rosa (MPD) interveio sobre as políticas do Governo para as
famílias e inclusão social. Igualmente, falou acerca dos incentivos que o Governo vem dando aos
emigrantes, nomeadamente na redução das taxas alfandegárias, pensão aos emigrantes, e na
aprovação do Estatuto de Investidor Emigrante. Por fim, salientou a elevação da morna a
património mundial da humanidade. Esta intervenção suscitou esclarecimentos por parte do Sr.
Deputado Orlando Dias (MPD).
Seguidamente, o Sr. Deputado José Manuel Sanches (PAICV) interveio sobre o atraso na
obtenção de vistos por parte de muitos estudantes cabo-verdianos. Apelou ao Governo que
resolva esta situação junto da Embaixada de Portugal.
Para responder às questões suscitadas durante esse período, usou da palavra o Sr.
Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado (Carlos Monteiro), ao abrigo da alínea i) do
artigo 114º do Regimento.
Na sequência, o Sr. Deputado Nuías Silva (PAICV) interveio sobre a resposta dada pelo
Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado acerca da ilha do Fogo. Na sequência, o
Sr. Deputado Armindo da Luz (MPD) prestou esclarecimentos.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio sobre os problemas do Hospital
Baptista de Sousa.
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Na sua intervenção o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças (Olavo Correia)
falou sobre as políticas levadas a cabo pelo Governo para os emigrantes e sobre a ilha do Fogo,
tendo os Srs. Deputados Eva Ortet (PAICV) e Orlando Dias (MPD) prestado esclarecimentos.
Numa outra intervenção, o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças destacou
o valor da taxa de levantamento das pequenas encomendas no Fogo, tendo a Sra. Deputada Eva
Ortet (PAICV) prestado esclarecimentos.
O Sr. Deputado António Monteiro (UCID) interveio sobre o valor do levantamento das
pequenas encomendas na ilha do Fogo. Igualmente, o Sr. Deputado João Gomes (MPD) interveio
sobre o mesmo assunto.
Seguidamente, usaram da palavra, a diverso título, sobre a taxa alfandegária, os Srs.
Deputados Emanuel Barbosa (MPD), Rui Semedo (PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD), para
além do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado e do Sr. Vice Primeiro Ministro e
Ministro das Finanças.
Período da Ordem do Dia (P.O.D.) – Iniciou-se com a discussão, na generalidade, da
Proposta de Lei que visa alterar o Regime Especial das micro e pequenas empresas, Código de
benefícios fiscais, Código Geral Tributário, Código de Imposto sobre o rendimento de pessoas
singulares e coletivas, Regime das contraordenações fiscais não aduaneiras, Regime Geral das
taxas e contribuições e Imposto Selo. O Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças fez à
apresentação da referida proposta de lei.
Na sequência, os Srs. Deputados Nuías da Silva (PAICV), José Eduardo Moreno (MPD) e
Vera Almeida (PAICV) procederam à leitura dos relatórios-pareceres da Comissão Especializada
de Finanças e Orçamento; da Comissão de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território e
da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma
do Estado, respetivamente.
Entretanto, os Srs. Deputados Walter Évora (PAICV) e António Monteiro (UCID)
interpelaram a Mesa.
De seguida, a pedido da Mesa, os Srs. Deputados Joana Rosa (MPD) e Walter Évora
(PAICV) pronunciaram sobre a maioria necessária para a aprovação do referido diploma.
Igualmente, o Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças também pronunciou sobre o
assunto.
Aberto um período de esclarecimentos, usaram da palavra os Srs. Deputados Rui Semedo
(PAICV) e Rui Figueiredo Soares (MPD), para além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das
Finanças.
Já no período de debate, intervieram os Srs. Deputados Julião Varela (PAICV), Armindo
da Luz (MPD), para além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças.
O Sr. Deputado Rui Semedo (PAICV) interpelou a Mesa, tendo o Sr. Presidente prestado
esclarecimentos.
Entretanto, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares (MPD) solicitou a suspensão da
Reunião Plenária por 30 minutos, tendo o Sr. Presidente suspenso os trabalhos no período da
manhã às 11 horas e 59 minutos.
A Reunião Plenária foi retomada às 14 horas e 40 minutos. Deu-se continuidade à
discussão, na generalidade, da Proposta de Lei que visa alterar o Regime Especial das micro e
pequenas empresas, Código de benefícios fiscais, Código Geral Tributário, Código de Imposto
sobre o rendimento de pessoas singulares e coletivas, Regime das contraordenações fiscais não
aduaneiras, Regime Geral das taxas e contribuições e Imposto Selo.
Usaram da palavra, a diverso título, além do Sr. Vice Primeiro Ministro e Ministro das
Finanças (Olavo Correia), os Srs. Deputados João Baptista Pereira (PAICV), Armindo da Luz
(MPD), Julião Varela (PAICV), Luís Carlos Silva (MPD), Walter Évora (PAICV), Emanuel Barbosa
(MPD), António Monteiro (UCID), Odailson Bandeira (PAICV), Nuías Silva (PAICV), Rui Semedo
(PAICV), Carlos Monteiro (MPD) e Austelino Correia (MPD).
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O Sr. Deputado Odairson Bandeira (PAICV) usou ainda da palavra para interpelar a
Mesa.
No final da discussão, a proposta de lei em apreço ficou habilitada para a votação na
generalidade no dia seguinte.
Por fim, foi aprovado o projecto de resolução que cria uma Comissão de Redacção, cuja
apresentação foi feita pela Sra. Secretária da Mesa, Mircéa Delgado.
A Reunião Plenária foi encerrada às 17 horas e 10 minutos.

