CONSULTA JURIDICA - €40
IMÓVEIS
- Contratos:
. contrato-promessa de compra e venda: €150
. contrato de compra e venda: €150
. contrato de arrendamento: €100
. contrato de doação: €150
. contrato de empreitada: €220
. revisão do contrato: €100
- Comunicações (e outros documentos):
. Comunicação do senhorio p atualização anual de renda: €25
. Comunicação extrajudicial para cobrança de rendas: €60
. Requerimento para despejo de inquilino: €272 + IVA = €330
. Comunicação p impedir renovação arrendamento c prazo certo: €70
. Extinção do contrato por falta de pagamento de renda: €170
. Contestação da atualização de renda: €50
. Exercício da preferência na compra de casa: €300
. Comunicação do senhorio a inquilino p realizar obras: €130
. Extinção arrendamento por senhorio não ter feito obras: €50
. Pedido de pagamento de obras urgentes: €100
. Comunicação do inquilino p senhorio realizar obras: €150
. Comunicação do inquilino da transmissão do estabelecimento: €260
. Extinção do arrendamento por acordo: €60
. Comunicação do senhorio p inquilino exercer preferência: €80
. Comunicação de denúncia de defeitos: €180
. Extinção pelo senhorio do arrendamento para habitação s/ prazo: €250
. Transmissão posição de arrendatário por morte deste: €250
. Oposição ao fim do arrendamento: €350
. Alteração do contrato: €75
. Cumprimento do contrato: €50
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. Extinção do contrato: €50
- Soluções extrajudiciais:
. SE: €125

TRABALHO
- Contratos:
. contrato trabalho a termo incerto: €100
. contrato trabalho a tempo parcial: €100
. contrato trabalho por tempo indeterminado: €150
. contrato trabalho de serviço doméstico: €100
. contrato promessa de trabalho: €150
. contrato trabalho com trabalhador estrangeiro: €150
. contrato de aprendizagem: €150
. contrato trabalho temporário: €100
. contrato trabalho em comissão de serviço: €150
. contrato de cedência ocasional: €100
. acordo para extinguir o contrato: €100
. contrato trabalho a termo certo a tempo parcial: €100
. alteração de contrato empresa/trespasse e cessão exploração: €170
. contrato trabalho a termo certo: €100
. para aumento salarial: €100
. para justificação: €20
. comunicação à entidade patronal de falta previsível: €20
. comunicação do trabalhador para extinguir o contrato: €200
. extinção do contrato durante o período experimental: €100
. comunicação à entidade empregadora p pagamento créditos salariais: €75
. extinção do contrato por culpa do empregador: €300
. pedido de licença: €25
. marcação de férias: €20
. cumprimento do contrato: €40
. alteração do contrato: €30
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. suspensão do contrato por não pagamento pontual retribuição: €30
- Soluções extrajudiciais:
. SE: €100

IMPOSTOS & TAXAS
- Comunicações (e outros documentos):
. pagamento em prestações: €150
. pagamento voluntário de coima: €100
. reclamação de avaliação de imóvel: €300
. oposição ao valor tributário do imóvel: €300
. oposição ao valor tributário do imóvel e pedido de 2ª avaliação: €200
. reclamação graciosa: €250
. recurso hierárquico: €350
. audição prévia em reversão da execução fiscal: €350
. esclarecimentos em inspeção tributária: €450
. isenção IMT para imóveis reabilitados: €300
. isenção IMT em imóveis de utilidade turística: €100
. isenção IMI p prédios construídos/ampliados/melhorados/adquiridos p habitação: €300
. isenção IMI de imóvel de família de baixo rendimento: €300
. restituição IMT por compra não realizada: €250
. intimação para passagem de certidão: €200
. denúncia de infração fiscal: €200
. intimação p saber teor de denúncias dolosas não confirmadas: €300
. garantia bancária p suspensão de execução fiscal: €200
. falta de citação na execução fiscal: €100
. extinção de execução fiscal por imposto já ter sido pago: €200
. juros indemnizatórios por atraso no reembolso do IRS: €100
. pedido de informação vinculativa à DGCI: €400
. incidente de habilitação de herdeiros: €300
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VEÍCULOS & CONDUÇÃO
- Contratos:
. contrato de aluguer: €75
. contrato de doação: €100
. contrato de reparação: €100
. contrato de comodato: €75
. revisão de contrato: €100
. contrato promessa de compra e venda de veículo usado: €100
- Comunicações (e outros documentos):
. impugnação de multa junto de entidade administrativa: €100
. contraordenação: €80
. requerimento de suspensão da sanção acessória de multa: €150
. recurso judicial de multa: €250
. recurso judicial de alcoolemia: €400
. comunicação à seguradora de pagamento de indemnização: €75
. comunicação de pedido de orçamento vinculativo de reparação: €30
. reclamação de defeitos do veículo: €60
. cumprimento de contrato: €30
. alteração de contrato: €50
. extinção de contrato: €50

DÍVIDAS & CRÉDITOS
Oposição a penhora: €30
Redução de penhora: €50
Injunção: €100
Oposição de Injunção: 100€
- Contratos:
. mútuo: €200
. Mútuo com garantia: €200
. renegociação de dívida: €100
. pagamento em prestações: €100
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. revisão de contrato: €100
- Comunicações (e outros documentos):
. comunicação para renegociação da dívida: €30
. comunicação para pagamento em prestações: €30
. comunicação para cumprimento de contrato: €30
. comunicação para alteração do contrato: €60
. comunicação para extinção de contrato: €60
. declaração de recibo: €12
. declaração de extinção de dívida: €20

FAMÍLIA & PESSOAS
- Acordos E Contratos:
. acordo de regulação de responsabilidades parentais: €150
. acordo de relação de bens: €175
. acordo de atribuição de casa de morada de família: €150
. contrato promessa de partilha de bens comuns: €250
. acordo de prestação de alimentos a cônjuge: €250
- Comunicações (e outros documentos):
. requerimento de divórcio por acordo: €50
. pedido judicial de regulação das responsabilidades parentais: €200
. pedido judicial de alteração das responsabilidades parentais: €200
. pedido judicial de incumprimento de responsabilidades parentais: €200
. pedido judicial pensão de alimentos a filho maior ou emancipado: €200
. pedido judicial para execução de pensão de alimentos: €200
. para cumprimento de acordo: €30
. para alteração de acordo: €30
. para extinção de acordo: €30

HERANÇAS & TESTAMENTOS
- Contratos:
. testamento: €150
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. revisão e modificação de testamento: €150
- Comunicações (e outros documentos):
. comunicação pedindo partilhas: €50
. requerimento de inventário para partilhas: €175
CONSUMIDOR
- Contratos:
. contrato de reparação: €50
. pagamento de indemnização: €50
. entrega de bem: €50
- Comunicações (e outros documentos):
. reclamação de defeitos: €30
. reclamação dos serviços de telecomunicações: €30
. reclamação dos serviços públicos essenciais (água, luz e gás): €30
. reclamação dos serviços de lavandaria: €30
. reclamação dos serviços de reparação: €30
. reclamação por não ter sido solucionado o problema no prazo: €30
. reclamação de produtos não recebidos: €30

REGISTO & NOTARIADO
- Comunicações (e outros documentos):
. certificações & reconhecimentos: €12
. autenticações: €10

EMIGRANTES & IMIGRANTES
- Comunicações (e outros documentos):
. pedido atribuição de nacionalidade: €350
. pedido autorização de residência: €350
. pedido autorização de residência com dispensa visto de permanência: €350
. pedido reagrupamento familiar: €350
. pedido estatuto de igualdade de direitos e deveres: €350
. pedido cartão de condução portuguesa: €250
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