EDIÇÃO OUTUBRO 2018

O Seu Gabinete de Contabilidade

OBRIGADO OU OBRIGADA!

Um obrigado ou obrigada cai sempre bem.

Já agradeceu hoje?

Pessoas que têm como hábito dizer obrigado sentem-se muito mais felizes e por norma, contentam-se
com pequenas coisas.
A gratidão é uma maneira de nos mantermos protegidos das situações negativas, ajudando a observar
mais os acertos e a retirar o foco dos erros, por isso agradeça com frequência, agradeça de coração,
agradeça reconhecendo o que fazem por si.
Um simples obrigado(a), acaba por fortalecer as relações entre as pessoas porque reconhecemos a
importância e a capacidade do próximo.
No trabalho não é exceção e acaba por fazer toda a diferença no ambiente de equipa, pois leva a que
saibamos reconhecer o nosso papel e a nossa contribuição, tendendo a que se evite a competição.
Reclame menos e agradeça mais.
A Rigor Actual agradece a todos os clientes, amigos e parceiros

OBRIGADA.

Sónia Fernandes

NOTÍCIAS

SUBIDA DOS PREÇOS DAS CASAS EM PORTUGAL FOI QUASE O TRIPLO DA UE
O mercado imobiliário continua quente em Portugal e o mais recente relatório do Eurostat confirma
isso mesmo. De acordo com os dados publicados pelo gabinete estatístico europeu esta sexta-feira,
5 de Outubro, os preços das casas aumentaram 11,2% em Portugal no segundo trimestre quando
comparados com o mesmo período do ano passado, uma subida quase três vezes maior do que a
registada tanto na União Europeia como na área do euro (+4,3%).

+ Ver mais (notícia completa)

CONHEÇA 6 GRAVES ERROS FINANCEIROS DA CLASSE MÉDIA
A atual crise económica mundial instalou-se nas nossas vidas há cerca de uma década e os erros
financeiros da classe média não têm ajudado a atenuar as consequências da época que atravessamos,
uma vez que as pessoas pertencentes a esta classe têm vindo a passar por cada vez mais dificuldades.
A situação é preocupante, pois é a classe média quem fornece e consome a maior parte dos serviços
que contribuem para manter a sociedade estável, tendo assim o poder de impulsionar o crescimento
económico e o investimento com cada compra que faz.

+ Ver mais (notícia completa)

ESTÁ A RECIBOS VERDES? TUDO SOBRE O QUE VAI MUDAR NOS DESCONTOS
Os serviços da Segurança Social começaram a enviar cartas aos trabalhadores independentes, em
junho, alertando-os para as novas regras sobre o pagamento das contribuições. As mudanças
entraram em vigor este ano, mas só devem chegar no início de 2019. Tens dúvidas sobre o que
muda? Explicamos-te tudo.

+ Ver mais (notícia completa)

PARCERIAS

CALENDÁRIO FISCAL - NOVEMBRO 2018

Até dia 10: IVA - Envio da declaração mensal referente ao mês de Setembro; IRS/SS – Entrega
da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até dia 15:
IVA - Envio da declaração periódica para os contribuintes no regime trimestral

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.SOCIALPagamento das contribuições relativas a outubro; SAFT-PT - Comunicação dos elementos das faturas
emitidas no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal; Até dia 30: IMI –
Pagamento do Imposto Municipal de Imóveis Conta; IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação
para veículos com matrícula do mês corrente

EVENTOS – NOVEMBRO 2018

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

