
Licenças de casamento 
Para obter licenças de casamento é agora possível recorrer aos 

serviços sem pré-marcação ou marcar uma hora de atendimento. 

Reveja todos os requisitos abaixo antes de se dirigir à Câmara 

Municipal ou marcar uma hora. 

As cerimónias de casamento civil estão apenas disponíveis entre terça a sexta-

feira (exceto nos feriados oficiais) apenas durante o horário de expediente. 

Reserve a sua cerimónia de casamento aqui (here). 

Antes de se casar em Ontário, deve obter uma licença de casamento. Uma 

licença de casamento não pode ser emitida após a realização da cerimónia de 

casamento. Na maioria dos municípios em Ontário, é possível obter licenças 

de casamento que são válidas para as cerimónias de casamento que ocorram 

em qualquer parte de Ontário durante três meses a contar da data de 

emissão. 

Obter uma licença de casamento 

É possível obter licenças de casamento mediante marcação (appointment) ou 

através do serviço sem pré-marcação (por ordem de chegada). 

1. Preencha o Pedido de Licença de Casamento Online (Online 

Marriage Licence Application) – ser-lhe-á fornecido um número de 

referência, tome nota dele, uma vez que terá de apresentá-lo quando 

for atendido na Câmara Municipal. 

   ou 

     2. Imprima, preencha e assine o papel Pedido de Licença de Casamento 

(Marriage Licence Application e faça-se acompanhar do mesmo quando se 

dirigir à Câmara Municipal.  Faça                           uma marcação 

(appointment) para a sua licença de casamento ou dirija-se à Câmara 

Municipal  sem pré-marcação e apresente-se no balcão de atendimento 

quando                   chegar: 

 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/online-services/skip-the-line/pages/welcome.aspx
https://workflow.brampton.ca/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=80F7000D3AF3587511DD5AAF5FD17EE5&Process=Marriage%20License%20Application
https://workflow.brampton.ca/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=80F7000D3AF3587511DD5AAF5FD17EE5&Process=Marriage%20License%20Application
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf
https://www.brampton.ca/en/online-services/skip-the-line/pages/welcome.aspx


o Um ou ambos os requerentes pode(m)estar presente(s) e deve(m) 

apresentar: 

▪ Pedido de casamento em papel assinado ou número de 

referência se o pedido for submetido online 

▪ Dois documentos de identificação para ambas as partes – 

ver lista de documentos de identificação aceitáveis abaixo 

▪ Comprovativo original de divórcio canadiano, se aplicável 

▪ Autorização de Divórcio Estrangeiro da Província de Ontário, 

se aplicável – ver mais informações abaixo 

NOTA: Se os documentos de identificação não estiverem em inglês, deve ser 

fornecida uma tradução certificada, juntamente com os documentos originais. 

A tradução certificada deve ser fornecida por um tradutor canadiano 

certificado que pertença a uma associação registada no Canadá. Em Ontário, a 

Associação de Tradutores e Intérpretes de Ontário (ATIO) [Association of 

Translators and Interpreters of Ontario (ATIO)] é a associação de tradução 

registada. 

Taxa 

$165.00 (imposto HST não aplicável) – aceita-se cartão de débito, de crédito 

(Visa, MasterCard e American Express) e dinheiro. A taxa da licença de 

casamento não é reembolsável. 

Requisitos de identificação 

• São necessários dois (2) documentos por requerente 

• Ambos os documentos de identificação devem ser originais (não se 

aceitam fotocópias e/ou cópias certificadas) 

• Ambos os documentos de identificação não devem estar caducados 

• Um documento de identificação deve ter uma foto 

• Um documento de identificação deve incluir uma assinatura 

• Ambos os documentos de identificação devem incluir o nome legal e a 

data de nascimento 

https://atio.on.ca/directory/
https://atio.on.ca/directory/


• Os nomes próprios e os apelidos devem coincidir em ambos os 

documentos de identificação (e o nome do meio/inicial se existir na 

licença de casamento) 

• O certificado de alteração do nome deve ser fornecido, se aplicável 

• Todos os documentos de identificação devem estar em inglês ou 

francês ou ser acompanhados de uma tradução, certificada pela 

Associação de Tradutores e Intérpretes de Ontário [Association of 

Translators & Interpreters of Ontario (ATIO)] 

  

Formas de identificação aceites 

• Passaporte canadiano ou documento de viagem canadiano 

• Passaporte de outro país 

• Certidão de nascimento 

• Cartão ou certificado de cidadania canadiana 

• Carta de condução 

• Cartão de identificação com foto emitido pelo governo 

• Cartão de residência permanente 

• Certificado de cartão de estatuto indiano 

• Cartão Nexus 

• Cartão de identificação militar 

• Registo de chegada de imigrantes (Immigrant Landing) 

• Documento canadiano válido de pedido de proteção dos refugiados 

(Canadian Refugee Protection Claimant Document) 

  

Formas de identificação não aceites 

• Cartão da Segurança Social (SIN) 

• Cartão de saúde 

• Licença para Estudos, Autorização de trabalho ou Visto 

• Registo de nascimento com base na fé 

• Documento ou cartão de eleitor 

• Licença de pesca ou outro desporto 

• Cartão de identificação do local de trabalho 



Menores 

As pessoas com menos de 16 anos não podem casar. Para os requerentes 

com 16 e 17 anos de idade, é necessário apresentar autorização dos pais ou 

do tutor. É necessário preencher um formulário de autorização que deve ser 

assinado por ambos os pais/tutores, testemunhado por um Comissário de 

Juramento. O consentimento dos pais ou do tutor para formulários de 

casamento estão disponíveis no nosso gabinete. Para mais informações 

contacte o Gabinete do Escriturário Municipal (City Clerk’s Office) antes da sua 

marcação. 

Intérpretes 

A(s) pessoa(s) que solicita(m) a emissão de uma licença deve(m) falar e ler 

inglês fluentemente, caso contrário deve(m) ser acompanhada(s) por um 

intérprete. É da responsabilidade dos requerentes fornecer um intérprete. Será 

solicitado aos intérpretes que mostrem a identificação e preencham um 

formulário de declaração. Para mais informações, contacte o Gabinete do 

Escriturário Municipal antes da sua marcação.  

Divórcio 

Divórcio canadiano 

É necessário apresentar o original ou a cópia certificada do tribunal da 

Certidão de Divórcio. Não serão aceites fotocópias. É possível obter os 

originais ou as cópias certificadas do tribunal que concedeu o divórcio, e os 

mesmos ser-lhe-ão devolvidos. Uma sentença ou uma Decisão Judicial 

(Despacho de Divórcio) emitida pelo Tribunal não será aceite – é exigida uma 

Certidão de Divórcio. 

Divórcio no estrangeiro 

Para um divórcio que tenha sido emitido fora do Canadá, é necessário obter 

uma Autorização de Divórcio no Estrangeiro (Foreign Divorce Authorization) 

da Província do Canadá. Este processo pode demorar até quatro (4) semanas. 

Para obter uma Autorização de Divórcio no Estrangeiro, os requerentes têm 

de apresentar os documentos seguintes ao ServiceOntario: 



• Formulário de pedido de licença de casamento (Marriage licence 

application form): preenchido e assinado 

• Declaração de responsabilidade exclusiva (Statement of sole 

responsibility): para cada divórcio (assinada por ambas as pessoas que 

planeiam casar e uma testemunha) 

• Carta com parecer jurídico: de um advogado de Ontário, dirigida a 

ambas as pessoas que planeiam casar, alegando os motivos pelos quais 

o divórcio ou a anulação deve ser reconhecido em Ontário 

• Decreto de divórcio ou anulação: um original ou uma cópia certificada 

pelo tribunal em inglês ou francês. Se o decreto estiver noutro idioma, 

deve ser incluída uma cópia traduzida e uma declaração (affidavit) 

prestada sobre juramento por um tradutor certificado 

Estes documentos devem ser enviados por correio diretamente para: 

ServiceOntario 

Marriage Office 

PO Box 4600 

189 Red River Road 

Thunder Bay ON  P7B 6L8 

Assim que os requerentes tiverem recebido esta Autorização para Casar 

(Authorization to Marry) do ServiceOntario, podem requerer uma licença de 

casamento. 

Informações adicionais encontram-se disponíveis no nosso gabinete e em 

ServiceOntario. 

Informações adicionais 

Visite ServiceOntario para obter mais informações sobre como casar em 

Ontário. 

Para mais informações contacte o Gabinete do Escriturário Municipal pelo 

905.874.2100 ou por e-mail marriage.licence@brampton.ca. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWE&TIT=11025e&NO=007-11025E
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=1&ENV=WWE&TIT=11025e&NO=007-11025E
https://www.ontario.ca/page/getting-married#section-7
https://www.ontario.ca/page/getting-married
mailto:marriage.licence@brampton.ca

