
Alterações perpetradas pela Portaria nº 574/2008 de 4 de Julho 

que altera a Portaria nº 385/2004 que aprova a tabela de honorários e encargos da actividade notarial 

 

Os notários estão sujeitos a respeitar um preço máximo nos actos descritos na tabela de 

honorários, a saber: 

1. Procurações conferidas também no interesse do procurador ou de terceiro: 

a) Em que outorgue um mandante designando um mandatário ------   €31,09 

b) Por cada mandante ou mandatário adicional--------------------------   €10,00 

 

2. Testamentos: 

a) Testamento publico, testamento internacional, instrumento de aprovação, 

depósito e abertura de testamento cerrado, por cada um------------- €113,45 

b) Revogação de testamento--------------------------------------------------- €75,63 

 

3. Outros instrumentos avulsos (exceptuam-se instrumentos de protesto de títulos de 

crédito e acta de reunião de organismo social e assistência a ela)------------------ €31,09 

 

4. 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 protestos de títulos de crédito, por cada titulo---------------- €7,56 

 

 

5. Certidões e documentos análogos: 

a) por cada certidão, fotocópia, certificado, pública-forma, conferência, telecópia e 

extracto até 4 páginas inclusive---------------------------------------------- €16,81 

b) a partir da 5ª pagina, por cada pagina a mais-------------------------------€2,10 

 

E ainda: 

 

• Por averbamento aposto em acto descrito na tabela---------------------- € 20,25 

 

• Por cada registo lavrado no livro de registo de outros instrumentos avulsos e 

de documentos que os interessados pretendam arquivar---------------- € 24,37 

 



• Pela revogação ou rectificação de actos e ainda pelos actos requisitados e 

elaborados que não sejam outorgados, em ambos os casos por motivos 

imputáveis às partes,  podem ser cobrados honorários 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 

 

• Pelo estudo e preparação de actos descritos na tabela-------------------  €10,25 

 

 

São de custo livre  os demais actos ou serviços praticados pelos notários no âmbito da 

sua competência. 

 

 

 


