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RIGOR ACTUAL – PARABÉNS!!! 

 

Mais um dia, Mais um ano, Mais um aniversário, Mais uma etapa, Mais um objectivo e Mais uma meta. 

Quando saí de casa, o termômetro marcava -2, mas o meu coração estava quente. Muito quente. Podia 

ser um dia como os outros, mas não. Ontem a Rigor Actual fez 8 anos de existência. Tenho muito 

orgulho, no que foi criado, no que foi delineado, no que foi conquistado e no que está planeado. 

Consciência de que nem tudo foi o melhor, de que temos muito a melhorar, mas certezas tenho de que 

foi feito um grande esforço para que este crescimento fosse feito com seriedade, capacidade de resposta 

e acima de tudo com verdade, honestidade, compreensão e humildade. 

O que criámos, não foi apenas e só – uma empresa. Criámos uma marca, um registo, um caminho e 

acima de tudo um rumo e um fim. Sim, já criámos um FIM! Não o fim de final, mas o fim de finalidade. 

Esse fim, é o sermos bons, dos bons e para os bons. É ajudarmos a criar, ajudarmos a crescer e 

ajudarmos a manter, a atividade de todos os nossos clientes. 

PARABÉNS para todos os que estiveram e, acima de tudo, para os que estão envolvidos no nosso 

Universo RIGOR ACTUAL, sejam clientes, fornecedores e acima de tudo COLABORADORES e respectivas 

famílias. 

Mais uma etapa concluída. Um novo espaço, que foi ontem inaugurado, para receber melhor os nossos 

clientes e potenciais clientes, tal como dar melhores condições a quem nele trabalha diariamente. 

Pensamos em todos, como sabem. 

Por fim, e porque 8 anos já é um caminho interessante, estamos cientes de que temos capacidade para 

mais, pelo que “assinamos um contrato” por mais 8, e mais 8 e mais 8… Venham eles…! Com isto vem 

a responsabilidade, de melhorarmos a cada dia que passa, a cada ano e a cada cliente obtido. Esse é o 

nosso objetivo. Melhorarmos, criarmos mais valor nos nossos clientes e darmos apoio incondicional. 

Certo que cumpriremos estes objetivos e metas, esperando cumprir os inicialmente propostos (que não 

posso dizer-vos porque o segredo é a alma do negócio), mas passa sempre por um lema, lema de uma 

Instituição que me fez Crescer (Pupilos do Exército), tal como os meus pais, e que é e será o Lema da 

nossa empresa:  

QUERER É PODER! 

                                    

                                                         Ricardo Leitão 

 



NOTÍCIAS 

  

PRAZO PARA VALIDAR FATURAS 

Tem assim até ao dia 15 de fevereiro para ir ao Portal das Finanças e validar as faturas pedidas em 

2016 com o Número de Identificação Fiscal (NIF).  

Só assim é que pode usufruir do benefício fiscal de dedução de despesas dedutíveis. 

Esta não é a única data que deve ter em atenção em 2017 relativamente ao IRS 

 

 

                                                              + Ver mais (notícia completa)  

  

 

TABELA DE RETENÇÃO NA FONTE IRS 2017 

As tabelas de retenção mensal na fonte relativas ao IRS que irá incidir sobre os rendimentos 

durante o ano de 2017 foram atualizadas em 0,8%, em linha com o que já havia sucedido com 

os Escalões do IRS em 2017  que serão utilizados para o calculo anual do imposto a pagar, um 

valores que será calculado definitivamente em 2018 

 

               + Ver mais (notícia completa)  

  

AJUDAS DE CUSTO EM 2017 

O Orçamento do Estado (OE) mantém o congelamento das ajudas de custo para 2017, dos prémios 

de desempenho e das progressões na carreira, assim como também continua suspenso o pagamento 

do trabalho suplementar para os funcionários que fazem apenas 35 horas semanais. Desta forma, 

observamos que a maior parte do regime das Ajudas de Custo em vigor para 2017 não sofreu qualquer 

alteração desde março de 2013, no entanto, há novidades no que diz respeito ao subsídio alimentação. 

Em 2017, o subsídio alimentação pago em dinheiro passa de 4,27 para 4,52 euros já a partir de 

janeiro, sendo este o teto máximo para não estar sujeito a imposto.  Até este valor, os subsídios de 

alimentação não são tributados em segurança social e em IRS. 

 

 + Ver mais (notícia completa)  

http://www.rigor-actual.pt/noticias/prazo-para-validar-faturas
http://www.rigor-actual.pt/noticias/tabela-de-retencao-na-fonte-irs-2017
http://www.rigor-actual.pt/noticias/ajudas-de-custo-em-2017


PARCERIAS 

 

            Parque Industrial da Catrapona, 

                  Armazém E1                                                                                           R. Garcia de Orta 11 A 

             2840-050 Aldeia de Paio Pires                                                                             2800-299 Almada 

                     Tel: 214 089 104                                                                                       Tel: 21 604 8937             

                                                                

                                                            Rua da Bela Vista                        

              2735-184 Cacém 
 
                                                                        Telm: 965 580 214

 
 

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

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

dia 15: IRS - Entrega da declaração Modelo 11 por transmissão eletrónica de dados, pelos Notários 

e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, e-FATURA – Validação de 

faturas para os contribuintes particulares;  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 janeiro;  SAFT-PT - Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA– Envio 

da declaração recapitulativa mensal referente a janeiro;  Até dia 28:  IUC – Pagamento Imposto 

Único de Circulação para veículos com matricula do mês corrente; EBF - Modelo 25 –  As entidades 

que recebam donativos fiscalmente relevantes. 

CALENDÁRIO FISCAL - FEVEREIRO 2017 

http://www.rigor-actual.pt/
http://www.74u.pt/
http://axo.pt/
http://www.bmservicosmedicos.com/


 

NOVO ESCRITÓRIO (CARNAXIDE) E 
ENCERRAMENTO DO ANTIGO 

A partir de 02 de janeiro de 2017, deixámos de estar na Avenida Edmundo Lima Bastos, n.º 5 

Carnaxide e passámos a estar na: 

Rua da Garagem, n.º 3 

2794-021 Carnaxide 

Esta mudança servirá para termos mais condições para receber os nossos clientes e a pensar no 
bem estar da nossa equipa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/maps/dir/38.7232681,-9.2384464/@38.7233476,-9.2391022,155m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2
https://www.google.pt/maps/dir/38.7232681,-9.2384464/@38.7233476,-9.2391022,155m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS – FEVEREIRO 2017 

 

                     



CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO    

CARNAXIDE 

 Rua da Garagem Nº 3 

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 

 

Webiste: www.rigor-actual.pt 

e-mails: ricardo.leitao@rigor-actual.pt   

              Tm.: 96 63 78 372  

             diogo.leitao@rigor-actual.pt   

              Tm.: 96 75 79 742 

             geral@rigor-actual.pt                                      

              Tel.: 21 80 08 273 

 

Siga-nos  

 
   

 

 

  

 

OS Nossos 
Serviços 
 

 

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

