AMADEU SOUSA PEREIRA
________________________ADVOGADO______________________

PREÇÁRIO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA O ANO DE 2017

CONSULTAS
Consulta simples por internet

……………………………………..€ 60,00

Consulta simples presencial ---------------------------- € 70,00
Consulta presencial com exame de documentos …………………€ 80,00
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Salvo ajuste prévio é cobrado a € 75,00/hora a serviço do caso. Acresce
ainda despesas de deslocação a €0,65 por Km percorrido.
Acresce ainda despesas de alimentação do profissional.
Se necessário, poderá ainda acrescer despesas de documentação ou de
registos legais
PROCEDIMENTOS JUDICIAIS
Salvo ajuste prévio é cobrado a € 80,00/hora a serviço do caso.
Acresce ainda despesas de deslocação a €0,65 por Km percorrido.
Poderá ainda acrescer taxa de sucesso a contratualizar entre as partes.
Poderá acrescer ainda despesas de alimentação do profissional, se for
caso disso.
AVENÇAS EMPRESARIAIS
Dois modelos em função do número de horas contratado, cujos detalhes
poderão ser apresentados em reunião/apresentação, para o efeito :
1. Um ordenado mínimo nacional, valor ao qual acresce uma tarifa
de consumíveis no valor de € 35,00 mensais.
2. Meio ordenado mínimo nacional, valor ao qual acresce uma tarifa
de consumíveis no valor de € 35,00 mensais
3. Podem ainda ser estudadas situações especiais e especificas de
acordo com cada situação em concreto
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AMADEU SOUSA PEREIRA
________________________ADVOGADO______________________

DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS
Para situações não especificadas e em caso de omissão ou não previsão,
toma-se como referência o valor da tabela de honorários para defesas
oficiosas, (que são serviços jurídicos para o Estado para atendimento da
população carenciada e sem recursos financeiros para contratar um
Advogado) no máximo, multiplicada por três, ou seja, o triplo do valor
na mesma especificado. (Portaria

1386/2004, de 10/11, que foi “repristinada” pela portaria

2010/2008 de 29/02 ,( artº 2º al b) )

IMPOSTOS
Aos valores descritos, acrescem os impostos que se mostrem devidos
Barreiro, 02 de Janeiro de 2017

Atenciosamente
Amadeu Sousa Pereira
ASP - ADVOGADOS
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