Solicitar uma licença de casamento
Antes da realização de uma cerimónia de casamento (civil ou religiosa) é imperativo adquirir
uma licença de casamento.
É necessário preencher um formulário de pedido de uma licença de casamento, que deve ser
assinado pelo requerente e pelo co-requerente. O formulário de pedido deve ser enviado
juntamente com os documentos originais de suporte de ambos os requerentes. Os documentos
de suporte incluem documentos de identificação, documentos de divórcio (se aplicável) e
documentos de tradução (se aplicável).
Taxa
$150.00
Requisitos de identificação
Cada requerente deve apresentar dois (2) documentos de identificação. Os requerentes devem
apresentar:
•
•

um documento de identificação da Lista 1, e um documento de identificação da Lista 2,
ou
dois documentos de identificação da Lista 1.

Pelo menos um dos documentos deve conter uma foto atual. Serão apenas aceites os itens
indicados nas listas.

Todos os documentos de identificação devem ser originais e válidos (ou seja, não
expirados). O nome, o apelido e as datas de nascimento devem corresponder a ambos os
documentos de identificação. Não serão aceites fotocópias dos documentos de identificação.

Lista 1 – Identificação principal

* Certidão de nascimento
* Cartão de cidadania canadiana
* Passaporte atual e válido
* Registo canadiano de chegada de
imigrantes (Canadian Record of Immigrant
Landing)
* Documento válido de Refugiado do
Governo Canadiano (Valid Canadian
Government Refugee Document) (com
foto)

Lista 2 - Identificação secundária

* Certificado de Cidadania Canadiana
* Cartão de Cidadania de qualquer país
* Carta de Condução
* Cartão com foto emitido pelo Governo
* Cartão de residência permanente
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*Se os documentos não estiverem em inglês, deve ser apresentada uma tradução realizada
por um tradutor canadiano certificado com os documentos originais. É possível encontrar
tradutores certificados através da Associação de Tradutores e Intérpretes de Ontário
(Association of Translators and Interpreters of Ontario).
Menores
Para os requerentes com 16 e 17 anos, é necessário apresentar autorização parental. É
necessário preencher um formulário que deve ser assinado por ambos os pais/tutores. Os
formulários estão disponíveis no nosso gabinete.
Intérpretes
O requerente que obtiverem uma licença devem estar habilitados para falar e ler em inglês,
caso contrário devem ser acompanhados por um intérprete.
Será solicitado aos intérpretes que mostrem a identificação e preencham um formulário de
declaração.
Requerentes divorciados
Divórcio canadiano: é necessário o original ou a cópia do tribunal certificada do Certificado de
Divórcio. Não serão aceites fotocópias, pareceres ou decisões do divórcio.
Divórcio no estrangeiro: antes de se poder emitir uma licença, deve ser obtida uma Autorização
de Divórcio no Estrangeiro (Foreign Divorce Authorization) da Província de Ontário. Quando
solicitarem uma licença, os requerentes devem apresentar a sua Autorização de Divórcio no
Estrangeiro. Mais informações estão disponíveis no nosso gabinete e no Serviço Ontário
(Service Ontario).

***
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