
 
 

   

EDIÇÃO DEZEMBRO 2017 

  

      O Seu Gabinete de Contabilidade 

 

 

Natal a chegar, ano a terminar. Mudança interior              

 

Orçamento de Estado quase a sair e muitas "confusões" nos media sobre segredos dos deuses e "coisas" 

raríssimas. 

Azáfama no trânsito e nas compras de Natal. Jantares e almoços. Uma correria... 

Quase tudo normal para a época. Mas não vou falar em nada disto... 

 

Apenas queria fazer umas questões e deixar uma mensagem muito clara sobre um ponto que julgo 

fulcral: olhas para ti e por ti? Olhas para o teu bem estar? Senteste feliz no que fazes? 

  

Façam uma reflexão durante 5 minutos apenas! Basta 5 minutos. Vejam e sintam o que está bem e mal 

convosco e com o mundo que vos rodeia.  

 

Olham por vocês e pelo vosso bem estar (sem causar mau estar nos outros)? Se não fazem...façam 

isso!....acima de tudo para estarmos bem connosco próprios e se possivel também com os outros. 

São felizes no que fazem diariamente (trabalho, família, amigos)? Sejamos sinceros...pelo menos 

convosco próprios. 

 

A vida é curta demais para a desaproveitarmos com o que não interessa e para andarmos infelizes. 

 

Infelizmente ainda há muita miséria, muita falta de ética, muito egoísmo e muita inconsciência por parte 

dos seres humanos, que obviamente estamos a pagar tudo isso agora (pelos erros do passado). Mas 

temos que ter a consciência de que os nossos filhos e netos vão pagar os erros de políticas erradas e 

ineficazes que se cometem agora. 

  

Sabem... 

basta um simples gesto de melhoria pessoal cada dia, que vai fazer a diferença amanhã. 

Façamos uma experiencia: abrace alguém durante 1 minuto (não são só alguns segundos)...abrace 

bem...e bem apertadinho! O que sentiu? Melhor....certo??? :) 

  

Sejamos gratos, felizes, trabalhemos em conjunto e felizes para o seu bem estar, do Grupo a que 

pertencemos e ao mundo em que vivemos. 

 

Sejam felizes e Um bom Natal e Excelente Ano 2018. 

 

"Querer é Poder " 

Ricardo Leitão 

 

 



NOTÍCIAS 

 
 

PENSÕES AUMENTAM ENTRE 1 E 1,8 PORCENTO EM JANEIRO 

As pensões vão aumentar entre 1% e 1,8% em janeiro de 2018, ligeiramente acima do valor 

inicialmente previsto pelo Governo, segundo cálculos feitos com base nos valores da inflação 

publicados pelo INE. 

 

                                                             + Ver mais (notícia completa)  

 

GOVERNO CONFIRMA IRS AUTOMÁTICO PARA CONTRIBUINTES COM FILHOS EM 2018 

O Governo aprovou esta quinta-feira, 14 de Dezembro, em Conselho de Ministros um decreto 

regulamentar que alarga aos agregados familiares com dependentes a faculdade de poderem optar 

por uma declaração de IRS totalmente pré-preenchida pelo Fisco desde que tenham rendimentos do 

trabalho por conta de outrem ou de pensões. 

              + Ver mais (notícia completa)  

 

ORÇAMENTO DE ESTADO 2018 - 10 MEDIDAS QUE VÃO AFETAR A SUA CARTEIRA 

1. Alterações nos escalões do IRS; 

2. Mínimo de existência; 

3. Fim dos duodécimos; 

4. Alterações ao regime simplificado nos recibos verdes; 

5. Deduções na educação – Admitidas despesas com arrendamento de estudantes, fim dos vales-

educação; 

6. Progressões na carreira descongeladas; 

7. Fim do corte de 10% no subsídio de desemprego; 

8. Apoio a desempregados de longa duração; 

9. Subidas nas pensões; 

10. Complemento social para idosos chega mais cedo. 

 + Ver mais (notícia completa)  

http://www.rigor-actual.pt/noticias/pensoes-aumentam-entre-1-e-18-porcento-em-janeiro
http://www.rigor-actual.pt/noticias/governo-confirma-irs-automatico-para-contribuintes-com-filhos-em-2018
http://www.rigor-actual.pt/noticias/orcamento-de-estado-2018-10-medidas-que-vao-afetar-a-sua-carteira


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 - JANEIRO 2018 

http://www.74u.pt/
http://axo.pt/
http://www.bmservicosmedicos.com/


 

Até dia 10:  IVA - Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de dezembro; IRS/SS 

- Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até 

Até dia 22: 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 outubro;  SAFT-PT - Comunicação 

dos elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal 

/trimestral;  Até dia 31:  IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com matrícula 

do mês corrente. 

 

 

 

BOAS FESTAS 
 

A Rigor Actual, Gabinete de Contabilidade deseja-lhe umas Boas Festas para si e família. 

Queremos demonstra-lhe que a nossa intenção é continuar a prestar o melhor serviço possível no ano 

vindouro (e seguintes). Estamos convictos que o iremos fazer, pois temos connosco trabalhadores 

fantásticos e incansáveis, e com eles iremos prestar o melhor serviço Contabilístico e Fiscal. 

Obrigado a toda a Equipa! 

Obrigado ás vossas famílias! 

Obrigado a todos os que, direta ou indiretamente fazem parte deste projeto! 

 

 

http://www.rigor-actual.pt/


     

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 

 

 

http://www.rigor-actual.pt/
mailto:geral@rigor-actual.pt
mailto:ricardo.leitao@rigor-actual.pt
mailto:diogo.leitao@rigor-actual.pt
http://www.rigor-actual.pt/contactos
https://www.facebook.com/rigoractual.gabinetecontabilidade
https://twitter.com/rigoractual
https://www.linkedin.com/in/rigor-actual-gabinete-de-contabilidade-346a6b59


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rigor-actual.pt/contactos
http://www.rigor-actual.pt/servicos
http://www.rigor-actual.pt/contactos


 


