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Assunto: Tratamento de documentos contabilisticos e de cheques no perfodo de co-circulaggo 

Considerando que, nos termos do estatuido no Decreto-Lei n.2  15/2017 de 03 de Outubro, o period() de co-

circulagao das duas Familias da Dobra é de 01.01.2018 a 30.06.2018; 

Tornando-se absolutamente necessario que no referido periodo as instituicoes financeiras bancarias 

procedam ao tratamento de documentos contabilisticos, nomeadamente, demonstragoes financeiras, 

extractos, cheques, entre outros, de modo a se distinguir a escrituracao nas duas Familias da Dobra. 

Nestes termos, ao abrigo das competencias estabelecidas pelo n6mero 1 do artigo 56.g da Lei n.2  8/92 de 3 

de Agosto, coadjuvado pelo artigo 8.° e o numero 4 do artigo 9.2  do Decreto-Lei n.2  15/2017, o Conselho de 

Administragao do Banco Central de S. Tome e Principe delibera o seguinte: 

Artigo 1.° 

(Objecto e Ambito) 

1. A presente NAP regula os procedimentos aplicaveis a contabilidade bancaria e aos cheques. 

2. Esta NAP é aplicavel a todas as instituicoes financeiras bancarias, que actuam em territorio nacional. 

Artigo 2.° 

(Tratamento de documentos contabilisticos) 

1. Os reportes contabilisticos das operagoes realizadas no period() de co-circulag5o, produzidos a partir da 

plataforma informatica, devem ser expressos na sigla nDb. 

2. Nos casos excepcionais devidamente fundamentados e autorizados pelo Banco Central, devem as 

instituicoes proceder a aposicao da sigla nDb, em todos os reportes contabilisticos, atraves do seguinte 

modelo de carimbo: 

Logo Nome do Banco 
Em nDb 

Data: _/_/2018 

  

1,50cm 

3,00 an 

30/10/2017 30/10/2017 18/2017 

 

Dados de Revogagao: 
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Logo Nome do Banco 
Em Db / 1.000 

Data: 	/2018 
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Artigo 3.2  

(Tratamento de cheques) 

1. Os bancos devem, no periodo de co-circulack, e de acordo corn a necessidade, disponibilizar novos 

cheques corn a sigla nDb. 

2. Nos casos excepcionais devidamente fundamentados, devem as instituigoes, de acordo corn a necessidade, 

proceder a aposick da sigla nDb nos cheques ja impressos, atraves do seguinte modelo de carimbo: 

Logo Nome do Banco 
Em nDb 
	

1,50 an 

Pagivel ate 30.09.2018 

4-- 3,00011 

3. 0 carimbo, referido no ni:rmero anterior, a ser aposto no canto superior direito do cheque deve conter o 

logotipo e o nome do banco, ser de cor vermelha e de dimensk 3cmx1,5cm. 

4. Os titulares de cheques corn a sigla nDb devem emiti-los apenas no period° de co-circulack. 

5. Os cheques referidos no presente artigo, tem como prazo limite de cobranga 30.09.2018, findo o qual 

perdem validade. 

Artigo 4.2  

(Tratamento de cheques pre-datados) 

1. Os detentores de cheques pre-datados na Actual Familia da Dobra (Db), devem dirigir-se aos balcoes das 

respectivas instituigoes ate 31.12.2017, para actualizar o valor dos referidos titulos, de acordo a taxa de 

conversk definida nos termos do Decreto-Lei n.° 11/2016. 

2. A actualizack referida no nirmero anterior é feita mediante a aposick do seguinte modelo de carimbo: 

30/10/2017 30/10/2017 18/2017 

1,50 an 

  

Vistos Dados de Revogacao: 
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3. 0 carimbo, referido no nUmero anterior, a ser aposto no canto superior direito do cheque deve conter 

o logotipo e o nome do banco, expresso Db/1000, ser de cor vermelha e de dimens5o 3cmx1,5cm. 

Artigo 5.° 

(Disposicoes Transitorias) 

1. Os emissores e os detentores de cheques pre-datados serao responsabilizados por eventuais danos 

decorrentes da nAo actualizagao dos valores destes cheques. 

2. Findo o periodo de co-circulagAo a sigla Db sera a Unica forma de expresso de valor em moeda 

nacional, tanto nos reportes contabilisticos, cheques, como na indicagao de pregos. 

3. As dUvidas resultantes da aplicag5o da presente norma sell() objecto de esclarecimentos pelo Banco 

Central. 

Artigo 6.2  

(Divulgacao) 

Os procedimentos mencionados nesta NAP devem ser objecto de divulgagao atraves dos meios de 

comunicack e divulgack mais apropriados. 

Artigo 7.2  

(Entrada em Vigor) 

Esta NAP entra em vigor na data da sua publicag5o. 

Feito em S. Tome, aos 30 dias do mes de Outubro de 2017. 

30/10/2017 30/10/2017 18/2017 

Dados de Revogagao: 

  

Vistos 
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