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Assunto: Taxa de Fiscalizacao do Exercicio Ecomimico de 2017
Considerando que, nos termos do n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 28/2000, todas as
seguradoras autorizadas a exercer actividade de seguros na RepUblica Democratica de S. Tome
e Principe estao sujeitas ao pagamento anual de uma taxa de fiscalizacao, em dobras, que nao
pode ser inferior ao correspondente a USD 200,00 (duzentos dolares americanos) nem superior
a USD 500,00 (quinhentos dolares americanos).

Havendo a necessidade de se fixar a taxa de fiscalizacao referente ao exercicio financeiro de
2017 tomando como referencia a moldura da taxa supramencionada.

Nestes termos, o Banco Central de S. Tome e Principe, no use da competencia que Ihe é
conferida pelo n.° 3 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 47/98, de 31 de Dezembro, determina o
seguinte:
Artigo 1.°
Ambito

A presente Norma aplica-se as empresas seguradoras sediadas ou nao no territ6rio nacional,
autorizadas a exercer a sua actividade em S. Tome e Principe.

Artigo 2.°
Objecto

A presente NAP fixa a taxa de fiscalizacao a ser paga pelas empresas seguradoras referente
ao exercicio economic° do ano 2017.
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Artigo 3.°
Taxa de Fiscalizacao

Da moldura da taxa prevista n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 28/2000, o Banco Central fixa
a taxa de USD 500, 00 (quinhentos dolares).
Artigo 4.°
Procedimentos de Pagamento
pagamento da taxa prevista no artigo anterior deve ser efectuado mediante dep6sito do
montante equivalente em Dobras, em funcao da taxa de c6mbio do ultimo dia de exercicio
economic° de 2017 na conta do BCSTP denominada taxa de fiscalizag5o, ate 31 de Janeiro
do corrente ano.
Artigo 5.°
Disposicoes Finais
Esta Norma entra imediatamente em vigor apOs a sua publicagao.

Banco Central de S. Tome e Principe, 11 de Janeiro de 2018.
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