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O Seu Gabinete de Contabilidade

De que adianta falar quatro idiomas e não dizer “bom dia” no elevador?
Em algum momento da vida, o mundo resolveu entender “competitividade” como alguma coisa parecida
com o ditado antigo que diz “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Que pena. Eu tenho a impressão de
que esse engano é um dos grandes causadores da miséria em que nos enfiamos. No meio desse
equívoco, ser competitivo significa viver contra o outro, querer tudo e querer antes de todo mundo. Por
aí, um batalhão competitivo espera sedento sua vez de partir para cima, de agarrar a chance com unhas
e dentes, de provar seu valor, de fazer e acontecer. E tudo isso significa “passar por cima” de quem
estiver na frente. Em treinamentos e palestras, gurus de autoajuda repetem “você é especial porque foi
o único espermatozoide a atingir o óvulo de sua mãe” e outras bobagens. Mas quase ninguém diz o
essencial: “educação, respeito, ética e honestidade deixam o mundo melhor.” Sem esses valores, ser
competitivo é uma desgraça! O sujeito competitivo e mal-educado, desrespeitoso, antiético e desonesto
é um monstro. Ponto! Não tem escrúpulos nem limites. Faz qualquer coisa em nome de suas metas.
Verdade é que competitividade sem educação está nos transformando em perigosas bestas. “Sai da
frente ou eu atropelo” é o recado. Nessa disputa estrábica, a gente aprende a falar inglês, alemão,
espanhol, mandarim mas esquece como dizer “bom dia” no elevador! “Fulano é poliglota!”, sabe
pressionar, mentir, ofender e chantagear em quatro ou cinco idiomas! De que adianta? Empatia,
simpatia, fraternidade e outras joias são consideradas lixo entre os mal competitivos. Porque “abrem a
guarda”. Ser gentil é mostrar fragilidade. O competidor matador fecha a cara e atropela. Aqui entre nós,
tão ruim quanto os maus perdedores é o péssimo ganhador! Um dia desses, na festinha de aniversário
do meu filho num bufê infantil, as moças que organizam a recreação fizeram lá pelas tantas a velha
brincadeira da “dança das cadeiras” com as crianças. Na rodada final, disputando o último assento,
restaram um menino e uma menina. Tal como um gladiador, para ganhar a peleja o garoto de nove anos
empurrou a menina com tanta força que a machucou. A menina saiu chorando, os joelhos esfolados, e
o menino foi festejado pelos amigos. É triste mas é a verdade. A sanha de vencer a qualquer preço nos
transforma, em qualquer idade, em perfeitos panacas. Cheios de motivação e energia, talhados em
regras e chavões neurolinguísticos batidos mas tão esquecidos do óbvio: mais importante que ser melhor
do que o outro é tratar o outro melhor. By André J. Gomes em 21 de julho de 2016
Neuza Lourenço

NOTÍCIAS
MEDIDAS SIMPLEX 2018
Oito novas medidas simplex:
1. Parentalidade e abono de família automáticos
2. Faturas sem papel
3. Quinta mais próxima
4. Escola mais perto
5. Lola das Lojas do Cidadão
6. Montra de produtos para exportação
7. Contratação mais simples
8. Central de marcações

+ Ver mais (notícia completa)

GOVERNO ALTERA DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE IVA
Uma portaria publicada pelo Ministério das Finanças altera as instruções de preenchimento do anexo
no campo 40 (Regularização a favor do sujeito passivo) da declaração periódica de IVA e respetivas
instruções de preenchimento que são entregues no final de cada ano e que há um ano, em julho do
ano passado, também tinham sido atualizadas pelo executivo.
No final de cada ano, após o cálculo com base no método da percentagem, vulgo "pro-rata", que se
baseia nas operações realizadas ao longo desse ano, é feita a regularização do IVA que, ao longo de
cada um dos meses (ou trimestres) do ano, foi provisoriamente deduzido com base no pro-rata do
ano anterior.

+ Ver mais (notícia completa)

REDUÇÃO DA TAXA DE SEGURANÇA SOCIAL DE TRABALHADORES INDEPENDENTES
Os trabalhadores recibos verdes podem pedir a redução da taxa de contribuições de Segurança Social.
Se for ao mesmo tempo trabalhador por conta de outrem, também é possível reduzir o
enquadramento da Segurança Social.

+ Ver mais (notícia completa)

PARCERIAS

CALENDÁRIO FISCAL - JULHO 2018

Até dia 10: IVA - Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de junho; IRS/SS –
Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até
dia 15: IES- Envio IES referente a 2017; DOSSIER FISCAL- Constituição/entrega do processo de
documentação fiscal relativo a 2017; PREÇOS TRANSF.- Organização da documentação relativa à
política de preços referente a 2017 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
junho; SAFT-PT - Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA – Envio
da declaração recapitulativa mensal; Até dia 30: IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação
para veículos com matrícula do mês corrente; IMI – Pagamento Imposto Municipal sobre Imóveis.

CAMINHADA AMBIENTAL
Realizada a 02 DE JUNHO DE 2018
No passado dia 02 de junho, a Rigor Actual, Gabinete de Contabilidade realizou a Caminhada
Ambiental tal como foi promovido nas redes sociais e newslleter anterior.
Achamos por bem partilhar convosco alguns momentos, tendo em conta que foi mais um evento de
sucesso e gostaríamos por isso destacá-lo, até porque o objetivo deste evento era especial - recolher
todo o lixo existente ao longo do caminho ribeirinho entre Alverca do Ribatejo e a Póvoa de Santa
Iria.
Na realização deste evento, para além do objetivo ter sido cumprido, houve também lugar ao
divertimento com uma aula de Zumba dirigida pela Professora Filipa.
Queremos agradecer a todos os participantes a oportunidade de ajudar o Ambiente e juntar-se à
Equipa da Rigor Actual.
O nosso bem haja.

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO
Website: www.rigor-actual.pt
E-mails: geral@rigor-actual.pt
ricardo.leitao@rigor-actual.pt
Tm.: +351 96 63 78 372
diogo.leitao@rigor-actual.pt
Tm.: +351 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.: +351 218 008 273

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.: +351 219 582 066

