
 
 

   

EDIÇÃO JANEIRO 2018 

  

      O Seu Gabinete de Contabilidade 

 

 

OBRIGADO!              

 

 

Ano novo, vida nova! Início de novos planeamentos e objectivos para o ano pessoal e profissional. 

Cada início de ano, significa mais um ano de empresa (começamos no dia 19) - fazemos nove (9)!! Já 

são alguns... 

 

Obviamente foi um grande caminho, nem sempre perfeito, mas sempre de aprendizagem, de luta, de 

entreajuda, de muita amizade, conforto e também de solidariedade. 

Neste contexto quero agradecer a todos, sem excepção que passaram e passam pela minha vida pessoal 

e "nossa" vida enquanto empresa. 

 

Obrigado aos clientes (individualmente e sem excepção), aos fornecedores,  aos parceiros, aos nossos 

colaboradores, aos amigos e também à família, pois tudo isto só faz sentido com todos eles e por eles. 

Sou e somos gratos por tudo o que temos, por tudo o que criámos,  por cada conquista e acima de tudo 

pela ajuda e contribuição que demos. 

 

A vida só faz sentido se tivermos tudo em perfeita harmonia (casa, trabalho, família e acima de tudo 

connosco próprios) embora nem sempre seja fácil. Temos de lutar diariamente para que tal aconteça. 

O que desejo é que venham mais 9....e mais 9....e mais 9....Até que a continuemos a poder contribuir 

para a ajuda, crescimento e apoio às empresas e empresários. 

 

Aproveito para deixar uma nota para o Universo Rigor Actual....temos novidades para breve...sempre 

em prol de todos "vós"....pois existimos para servir. 

 

Sempre na óptica do crescimento, da melhoria e aperfeiçoamento, porque..."Querer é Poder". 

 

 

 

 

 

Ricardo Leitão 

 

 

http://www.rigor-actual.pt


NOTÍCIAS 

 
 

IRS AUTOMÁTICO PARA QUEM TEM FILHOS JÁ TEM REGRAS DEFINIDAS 

A declaração automática do IRS, aplicada pela primeira vez em 2017 para as situações fiscais menos 

complexas, vai chegar este ano a mais cidadãos, passando a incluir quem tem filhos, caso os 

contribuintes tenham apenas rendimentos do trabalho dependente ou de pensões. 

O decreto regulamentar que fixa o universo dos cidadãos abrangidos pela medida, já aprovado em 

Conselho de Ministros a 14 de Dezembro, foi  publicado em Diário da República. 

 

                                                             + Ver mais (notícia completa)  

 

O QUE VAI MUDAR EM 2018 NO IVA E NOUTROS IMPOSTOS INDIRETOS 

As alterações no IVA serão pouco significativas. Quem quiser comprar um instrumento musical pagará 

menos IVA. Os carros, as bebidas com maior teor de açúcar e a cerveja serão mais penalizados pelos 

impostos, refere a equipa fiscal da Conceito.  

              + Ver mais (notícia completa)  

 

ESTAS SÃO AS NOVAS TABELAS DE IRS PARA 2018. MUITA COISA MUDOU 

Já foram publicadas em Diário da República as novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2018 

e que se refletem nos salários, dos trabalhadores dependentes, e pensões já a partir deste mês. 

Em vez dos cinco escalões que tinha desde 2013, o IRS passa a ter sete escalões de rendimento 

coletável. 

Este alargamento foi feito através de mexidas nas taxas e patamares de valores do 2º e 3º escalões 

o que assegura que, no próximo ano, todos os contribuintes com um rendimento mensal abaixo dos 

3250 euros vão pagar menos de imposto. Uma das medidas mais caras do governo, aprovada em 

Orçamento do Estado, é a alteração às tabelas de IRS. 

+ Ver mais (notícia completa)  

http://www.rigor-actual.pt/noticias/irs-automatico-para-quem-tem-filhos-ja-tem-regras-definidas
http://www.rigor-actual.pt/noticias/o-que-vai-mudar-em-2018-no-iva-e-noutros-impostos-indiretos
http://www.rigor-actual.pt/noticias/estas-sao-as-novas-tabelas-de-irs-para-2018-muita-coisa-mudou


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 - FEVEREIRO 2018 

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


 

Até dia 12:  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 

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 

/trimestral;  Até dia 28:  IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com matrícula 

do mês corrente. 

 

 

PARCERIA W4B (World For Business) 

 
 

Os nossos parceiros W4B visitaram-nos no início do mês de Janeiro de forma a conseguirmos agilizar 

todo o processo de organização interna e de parceria para o ano de 2018. 

A Rigor Actual e W4B irão desenvolver esforços no sentido de ajuda corporativa e desenvolvimento 

de actividades entre os dois países, para que a partir deste ano possamos crescer e mostrar a 

qualidade dos nossos serviços. 

Novidades para breve! 

 

 

 

9º ANIVERSÁRIO 

 
PARABÉNS à RIGOR ACTUAL, o SEU 
Gabinete de Contabilidade. 

A Rigor completa 9 anos de existência e 
estamos TODOS de PARABÉNS. 

OBRIGADO a toda a EQUIPA de Profissionais 
que fazem parte deste sucesso. 

OBRIGADO aos nossos clientes, parceiros e 

leitores. Nada seria possível sem Vocês. 

 

 

 

    



 

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
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