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O Seu Gabinete de Contabilidade

DESLEALDADE NO TRABALHO
Infelizmente este tipo de situações acontecem mais do que julgamos!
A colaboração e a confiança são importantes contribuições para o sucesso no trabalho. Pela minha
experiência, existem pessoas que de certa forma manobram circunstâncias pelo ganho pessoal à custa
dos outros.
Existem três tipos de deslealdade: não intencional, premeditada, e oportunista.
A deslealdade não intencional viola a confiança sem a intenção de o fazer, como por exemplo, um
trabalhador pode revelar, inadvertidamente, informações confidenciais sem a intenção de o fazer. Esse
é o chamado deslize da língua.
A deslealdade premeditada consiste em entrar numa relação de confiança para trair a outra pessoa.
Os oportunistas pretendem trair a outra parte mas não entram na relação com essa finalidade.
Quando se tem consciência do trabalho desenvolvido e se tem a certeza de que o trabalho é feito com
brio e qualidade, nunca devemos temer qualquer deslealdade acima descrita, dado que cedo ou tarde
se confirma qualquer dúvida que possa ser posta em causa.
Numa empresa todos devemos colaborar para que sejam feitos todos os esforços de forma a serem
apesentados sempre bons resultados, é sabido que ‘’errar é humano’’ e que ‘’só não erra quem não
trabalha’’, no entanto são sempre situações a evitar.
''Se em conjunto não puxarmos a corda para o mesmo lado, acabamos com a corda ao pescoço Benjamin Franklin''

Carla Martins

NOTÍCIAS

CASAMENTO: FISCO VAI RETER 10 PORCENTO DAS PRENDAS EM DINHEIRO
Quem vai casar e está a contar ter ofertas em dinheiro, já pode contar com a nova medida
anunciada pelo Fisco, que vai passar a reter 10% das prendas em valor monetário. A regra
aplica-se a donativos que ultrapassem os 500 euros.
Quando o montante não é declarado e a devida obrigação não é cumprida, o infrator corre o risco
de ver aplicada uma multa que pode ultrapassar o dobro do dinheiro do imposto em falta.

+ Ver mais (notícia completa)

PERDÃO FISCAL DE DÍVIDAS: O QUE É E COMO CONSEGUIR
O perdão fiscal de dívidas é, como o nome indica, um perdão por parte de entidades às quais os
contribuintes, particulares ou empresas, tenham o pagamento de impostos em atraso. Por vezes,
surgem programas como o PERES (Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado),
referente a 2016. Este permitia que houvesse um perdão total ou parcial dos juros de mora, juros
compensatórios e de custas do processo de execução fiscal aos contribuintes com dívidas ao Fisco
ou à Segurança Social.

+ Ver mais (notícia completa)

FISCO APERTA VIGILÂNCIA ÀS TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO PARA OFFSHORE
O IMI da herança indivisa é um dos temas quentes de 2017. Além de ser um problema de difícil
compreensão, com que as pessoas se vêm subitamente obrigadas a enfrentar, existem algumas
alterações ao nível da legislação que obrigam a cautela redobrada.
Este novo imposto incide sobre a totalidade dos imóveis destinados à habitação detidos por um
contribuinte,

seja

ele

uma

pessoa

singular

ou

coletiva,

quando

o valor

patrimonial

tributário (VPT) é superior a 600.000€.

+ Ver mais (notícia completa)

PARCERIAS



Construção civil

●

Saúde e Segurança no trabalho



Comércio de materiais

●

Higiene Alimentar



Design e fabrico mobiliário

●

Medidas de autoproteção



Arquitetura e design interior

●

Manutenção de extintores



Compra e venda de imóveis

●

Controlo de pragas



Agência de Marketing Digital Axo

●

Consultoria



Criação e Gestão de Websites

●

Contabilidade



Criação e Gestão de Redes Sociais

●

Auditoria

●

Fiscalidade
●

Moçambique – Maputo

CALENDÁRIO FISCAL - SETEMBRO 2017

Até dia 11: IVA - Envio e pagamento da declaração mensal (se devido); IRS/SS - Entrega da
Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até dia 20:
FCT/FGCT - Emissão e pagamento do Fundo de Compensação do Trabalho e Fundo de Garantia de
Compensação do Trabalho; IRC/SELO -Entrega das importâncias retidas (mês anterior);
S.SOCIAL- Pagamento das contribuições relativas a agosto; SAFT-PT - Comunicação dos

elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal;
Até dia 30: IRC – Pagamento por conta/Pagamento adicional por conta IUC – Pagamento Imposto
Único de Circulação para veículos com matrícula do mês corrente.

EVENTOS – SETMEBRO 2017

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO

Webiste: www.rigor-actual.pt

E-mails: geral@rigor-actual.pt

ricardo.leitao@rigor-actual.pt
Tm.: 96 63 78 372
diogo.leitao@rigor-actual.pt
Tm.: 96 75 79 742

ESCRITÓRIOS
CARNAXIDE
Rua da Garagem Nº 3 – Edifício Fluxograma
2794-021 Carnaxide
GPS: 38º 43’23.9’N ; 14º 18’4’ W
Tel.: 218 008 273

ALVERCA
Rua José de Sousa Nazareth Nº 5 Loja Esq.
2615 - 109 Alverca do Ribatejo
GPS: N 38º 53’48.7’’; W 9º 2’18.2’’
Tel.: 219 582 066

