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Assunto: Tratamento de cheques
Considerando que a NAP n.° 18/2017 de 10 de Novembro estabeleceu urn regime
transitorio para o tratamento de documentos contabilisticos e de cheques no period° de
co-circulacao, conforme o disposto no Decreto-lei n.° 15/2017 de 3 de Outubro.
Considerando ainda, que apos o fim do referido period() subsistem aspectos que importam
regulamentar, nomeadamente a prorrogacao do prazo limite de cobranca dos cheques corn
a sigla nDb definido como 30.09.2018;
Tendo-se constatado a existencia de urn elevado nCimero de cheques corn a sigla nDb na
posse de clientes e utentes;
Nestes termos, ao abrigo das competencias estabelecidas pelo n(imero 1 do artigo 56.° da
Lei n° 8/92 de 3 de Agosto, coadjuvado pelo artigo 8.° e o niimero 4 do artigo 9.° do
Decreto-Lei n.° 15/2017, o Conselho de Administracao do Banco Central de S. Tome e
Principe delibera o seguinte:
Artigo 1.°
(Objecto e Ambito)
1- A presente NAP visa prorrogar o prazo limite de cobranca dos cheques, definido para
30.09.2018.
2- Esta NAP é aplicavel a todas as instituicoes financeiras bancarias, que actuam em
territorio nacional.
Artigo 2.°
(Prorrogacao do prazo limite de cobranca dos Cheques)
1- 0 prazo limite de cobranca dos cheques com a sigla nDb é prorrogado para
31.12.2018.
2- Sao considerados cheques corn a sigla nDb, os novos cheques disponibilizados pelos
bancos e os ja impressos, carimbados durante o periodo de co-circulacao.
3- Para todos os efeitos, a data constante do carimbo aposto nos cheques corn a
designacao Pagavel ate 30.09.2018 considera-se pagavel ate 31.12.2018, findo o qual
perdem validade.
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Artigo 3. °
(Divulgacao)
Os procedimentos mencionados nesta NAP devem ser objecto de divulgacao atraves dos
meios de comunicacao e divulgacao mais apropriados.
Artigo 4. °
(Entrada em vigor)
A presente NAP entra em vigor na data da sua publicacao.
Banco Central de S. Tome e Principe, aos 09 dias do mes de Julho de 2018
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