TABELA DE HONORÁRIOS E ENCARGOS DA ACTIVIDADE NOTARIAL
Tabela aplicável à actividade notarial exercida ao abrigo do Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto – Lei n.º
26/2004 de 4 de Fevereiro, nos termos da Portaria n.º 385/2004 de 15 de Abril, com as alterações perpretadas pelas
Portarias n.º 1416-A/2006 de 19 de Dezembro e n.º 574/2008 de 4 de Julho

PROCURAÇÕES CONFERIDAS TAMBÉM NO INTERESSE DO PROCURADOR OU DE
TERCEIRO
Em que outorgue um mandante designando um mandatário – € 31,09
Por cada mandante ou mandatário adicional - € 10
TESTAMENTOS
Testamento público, testamento internacional, instrumento de aprovação, depósito e abertura de
testamento cerrado (Por cada um) - € 113,45
Revogação de Testamento - €75,63
OUTROS INSTRUMENTOS AVULSOS
Quaisquer outros instrumentos avulsos (Excepto protestos de títulos de crédito e acta de reunião de
organismo social e assistência a ela) - € 31,09
PROTESTOS
Por cada instrumento de protesto de títulos de crédito, pelo levantamento de cada título antes de
protestado e pela informação, dada por escrito, referente a registo lavrado no livro de protesto de
títulos de crédito (Por cada título) - € 7,56
CERTIDÕES E DOCUMENTOS ANÁLOGOS
Por cada certidão, fotocópia, certificado, pública – forma, conferência, telecópia e extracto até 4
páginas inclusive - € 16,81
A partir da 5ª página, por cada página a mais - € 2,10
OUTROS
Por qualquer averbamento aposto em acto descrito na tabela - € 20,25
Por cada registo lavrado no livro a que se refere a al. f) do art. 7.º do Código do Notariado - € 24,37
Revogação ou rectificação de actos por motivos imputáveis às partes e actos requisitados e
elaborados que não sejam outorgados, em ambos os casos por motivos imputáveis às partes – Até
ao montante correspondente a 80% do valor máximo do respectivo acto descrito na tabela,
podendo acrescer a estes honorários até € 10,00 por cada um dos bens descritos
Estudo e preparação dos actos descritos na tabela - € 10,25
*Aos honorários apresentados acresce o I.V.A. à taxa legal em vigor
Informam-se todos os utentes deste cartório notarial de que a tabela de honorários e encargos da actividade notarial ora
reproduzida estabelece PREÇOS MÁXIMOS para os actos nela descritos.
São de CUSTO LIVRE os demais actos e serviços praticados pelos Notários no âmbito da sua competência, nos termos
do artigo 14.º da mesma tabela.

