
 

 

 

 
 
 
 
 
 

N/REF. 33/08    Angra do Heroísmo, Junho de 2008 

 

Assunto: SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

Exmo.(s) Associado(s),  

 

Como já é do conhecimento de V./Exa.(s), o Departamento Jurídico desta Câmara do 

Comércio, disponibiliza aos seus associados diversos serviços, designadamente: 

 

• Contratos de Trabalho; 

• Contratos de Arrendamento; 

• Preparação de Processos Disciplinares; 

• Cartas de Denúncia e Revogação por Mútuo Acordo do Contrato de 

Trabalho; 

• Requerimentos; 

• Entre outros. 

 

Inicialmente, esta Câmara do Comércio quis averiguar a viabilidade dos serviços 

solicitados pelos nossos associados da ilha de São Jorge e, uma vez que se tem 

confirmado que são cada vez mais requisitados, vimos por este meio informar     

V./Exa. (s) de que estes vão passar a ser cobrados. 

 

Todavia, chamamos a V./atenção de que os preços aplicados por esta instituição estão 

muito aquém dos aplicados por advogados, solicitadores, entre outros. 

 

A título exemplificativo, um contrato de trabalho efectuado nesta Câmara do Comércio 

custa €.: 35,00, valor inferior ao praticado por advogados. 

 

De qualquer forma, enviamos em anexo a tabela de preços aplicada pelos serviços 

jurídicos que são solicitados pelos nossos associados das ilhas Terceira e Graciosa e 

que começam a ser aplicados a partir do dia 1 de Julho. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA DE PREÇOS 

 

ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Estes preços são acrescidos de 30% no caso de o requerente não ser associado da 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. 

 

CONCESSÃO DE ALVARÁ  

Taxa inicial €.: 150,00 

Empreiteiro/construtor geral €.: 30,00 

Subcategoria – classe 1 €.: 15,00 

Subcategorias – classes 2 a 5 €.: 25,00 

Subcategorias – classes 6 a 9 €.: 50,00 

ELEVAÇÃO DE CLASSE E NOVAS 

HABILITAÇÕES 

 

Taxa inicial €.: 150,00 

Empreiteiro geral/construtor geral €.: 30,00 

Subcategoria – classe 1 €.: 15,00 

Subcategoria – classes 2 a 5 €.: 25,00 

Subcategoria – classes 6 a 9 €.: 50,00 

REVALIDAÇÃO DO ALVARÁ  

Data limite: 31 de Julho de cada ano €.: 50,00 

SUBSTITUIÇÃO DO TÉCNICO €.: 50,00 

 

 

SERVIÇOS JURÍDICOS 

Cartas de Rescisão €.: 10,00 

Requerimentos €.: 10,00 

CONTRATOS  

Trabalho €.: 35,00 

Arrendamento €.: 35,00 

Preparação de Processo disciplinar €.: 35,00 

Esclarecimentos relativos ao Código de 

Trabalho, Comercial, etc. 

Gratuitos 

 


