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JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com> 20 de junho de 2022 às 09:12
Para: Cristóvão Sá Pimenta <csapimenta@gmail.com>
Bcc: Aurora Carvalhal <auroracarvalhal@gmail.com>

 

Exmº  Senhor Manuel Pimenta,

Em resposta ao seu úl�mo email de 30 de maio, perrante a procuração, não terei problemas em efetuar-lhe o
pagamento do devido, pedindo apenas que, depois, me seja enviado o recibo.

Quanto aos valores a pagar, faço-lhe notar que a minha obrigação resulta de um encargo imposto pelo meu pai em
testamento público.

É esse encargo que tenho obrigação de cumprir, e foi em função dele que pedi que me ajudassem a fazer as contas
que lhe foram enviadas, de onde resulta o valor a pagar.

Quanto ao IRS, a sua �a declarou - e bem, na minha opinião – os valores que recebeu nos diversos anos.

O mesmo acontecerá este ano em que terá de declarar os valores que receber.

Nem mais, nem menos.

Conto, assim, fazer-lhe os pagamentos devidos da seguinte forma.

1.       O valor vencido desde o ano de 2020 e o mês de maio inclusive do presente ano, a quan�a de €
8.984,00, desde que me confirme esta quan�a.
2.       Este mês de junho e seguintes, liquidarei mensalmente a quan�a de € 496,00,

- 
Cordialmente

Joaquim Carvalhal

csapimenta@gmail.com <csapimenta@gmail.com> 24 de junho de 2022 às 16:30
Para: JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com>

Boa tarde Sr. Joaquim Carvalhal,

 

Para que não subsistam dúvidas e eu possa tranquilamente deixar de insistir
nesta questão agradeço que me esclareça o seguinte:

 

- Como atribuiu o valor do legado?

 

Cumprimentos,



 

Manuel Cristóvão M. Sá Pimenta

[Citação ocultada]

JC Paraty <paratisolturismo@gmail.com> 29 de junho de 2022 às 11:09
Para: Cristóvão Sá Pimenta <csapimenta@gmail.com>
Bcc: Aurora Carvalhal <auroracarvalhal@gmail.com>

Bom dia Sr.  Manuel Pimenta,
 
O valor do legado foi imposto pelo meu pai em testamento público efetuado em março de 2003, com o valor de
400€ e uma cláusula de atualização de acordo com as taxas anuais de inflação. 

Espero ter ajudado.
Cordialmente
Joaquim Carvalhal 
[Citação ocultada]


