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Ministério da Just iça: 

Diploma Ministerial n.° 40/2008: 

Aprova os modelos de assento, cert idões e demais suportes 
documentais para o uso nas Conservatórias, Postos do Registo 
Civil e Órgãos Especiais do Registo Civil. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Diploma Ministerial n.° 40/2008 
de 2 de Maio 

A construção de uma administração pública mais actuante 
e eficiente, exige medidas permanentes de aperfeiçoamento 
dos mecanismos de intervenção de forma a dar resposta célere 
na prestação do serviço ao cidadão. 

A reforma do Registo Civil, iniciada com a aprovação 
da Lei n.° 12/2004, de 8 de Dezembro, abre espaço para a adopção 
das novas tecnologias de informação com o designio de 
simplificar e desburocratizar procedimentos. 

O processo de informatização em curso nos serviços 
dos Registos e Notariago exige a adequação dos modelos 
em uso para o registo e emissão de documentos. 

Nestes termos e ao abrigo do artigo 28 da Lei n.° 12/2004, 
de 8 de Dezembro, determino: 

Artigo 1. São aprovados os modelos de assentos, certidões 
e demais suportes documentais para o uso nas Conservatórias, 
Postos do Registo Civil e Órgãos Especiais do Registo Civil, 
em anexo ao presente Diploma e que do mesmo fazem parte 
integrante. 

Art. 2. As disposições do Diploma n.° 142/2005, de 29 de Julho, 
manter-se-ão em vigor nos serviços ainda não abrangidos pela 
informatização. 

Art. 3. O presente Diploma entra imediatamente em vigor. 

Ministério da Justiça, em Maputo, 25 de Fevereiro de 2008. 
- A Ministra da Justiça, Esperança Machavela. 
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República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
Conservatória do Registo Civil de 

ASSENTO DE NASCIMENTO N°: _ 

Nome(s) apelido(s) número de identificação do cidadão sexo Hora de nascimento horas e minutos, dia , mês do ano de __ lugar de 

nascimento , , localidade de , distrito de , província de . 

Filiação: , estado , naturalidade /residência habitual localidade , distrito , província de e , 

estado , naturalidade , residência habitual , localidade 
distrito cidade de , província de , 
Avoenga materno: e . 
Avoenga paterno: e . 

Os declarantes; 

Menções especiais : 

Este assento, lavrado com base em declaração directa, depois de lido em voz alta perante todos e 
conferido, vai ser assinado pelos declarantes e por mim Conservador(a), ás 

horas e minutos do dia de de nesta Conservatória. 

Assinaturas: 

Declarantes 

O Conservador (a) 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 

Conservatória do Registo Civil de 

CERTIDÃO NARRATIVA SIMPLES DO REGISTO DE NASCIMENTO 

ASSENTO DE NASCIMENTO N°:. 

Certifico que existe nesta Conservatória um registo de nascimento do qual consta que: 
No dia de de ,na localidade , nasceu um indivíduo do sexo 

a quem foi posto o nome completo de , filho (a) de no estado de 
natural de e residente em , distrito de , província de 
e de no estado de , natural de e residente em ,distrito 
de , província de 

Neto paterno de e de e materno de e de 

No assento constam os averbamentos seguintes: 

N° Averbamentos 

Por ser verdade mandei passar a presente certidão que conferi, assino e vai autenticada com selo branco em 
uso nesta Conservatória. 

, de de O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
Conservatória do Registo Civil de 

CERTIDÃO NARRATIVA COMPLETA DO REGISTO DE NASCIMENTO 

ASSENTO DE NASCIMENTO N°: 

Certifico que existe nesta Conservatória um registo de nascimento do qual consta que: 
No dia de de , na localidade , nasceu um indivíduo do sexo _ 

a quem foi posto o nome completo de , filho (a) de no estado de 
natural de , residente em , distrito de província 
de , e de no estado de , natural de , residente 
em , distrito de , província de . 

Neto paterno de , e de e materno de e de. . 

No assento constam os averbamentos seguintes: 

N° Averbamentos 

Por ser verdade mandei passar a presente certidão que conferi, assino e vai autenticada com selo branco em 
uso nesta Conservatória. 

, de de 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos è Notariado 
Conservatória do Registo Civil de 

CERTIDÃO DE CÓPIA INTEGRAL DO REGISTO DE NASCIMENTO 

ASSENTO DE NASCIMENTO N°: 

Certifico que existe nesta Conservatória um registo de nascimento do qual consta que: 
No dia de d e , no distrito de , província d e , na sceu 

um indivíduo do sexo a quem foi posto o nome completo de , filha de 
no es tado de , natural de , residente em , distrito de -
província de e de no e s t ado de , natural de , 
residente em , distrito de , província de . 

Neto paterno de e de e materno de e de . 

No assen to constam os averbamentos seguintes: 

N° Averbamentos 

Por ser verdade mandei pas sa r a presente certidão que conferi, ass ino e vai autenticada com selo 
branco em uso nesta Conservatória. 

, de d e 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
Conservatória do Registo Civil de 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA EFEITOS DE B.l. 

ASSENTO DE NASCIMENTO N°: 

Certifico que existe nesta Conservatória um registo de nascimento do qual consta que: 
No dia de de , na localidade , nasceu um indivíduo 

do sexo a quem foi posto o nome completo de „ .. , filho (a) de 
no estado de natural de , residente em , distrito 

de , província de e de no estado de , natural de 
. residente em distrito de , província de . 

Neto paterno de e de e materno de e de 

No assento constam os averbamentos seguintes: 

N° Averbamentos 

Por ser verdade mandei passar a presente certidão que conferi, assino e vai autenticada com selo branco em 
uso nesta Conservatória. 

_ de de 

O Ajudante 

N.B. - Esta certidão só pode ser utilizada para bilhete de identidade. 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
Conservatória do Registo Civil de 

BOLETIM DE NASCIMENTO 

ASSENTO DE NASCIMENTO No: 

nasceu um indivíduo do sexo 
As horas e minutos do dia de de 

, a quem foi posto o nome completo de 
de , em 

filho de e de 

aos de de 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
__ Conservatória do Registo Civil de 

ASSENTO DE CASAMENTO N°: 

No dia de de perante mim , Conservador(a), no no distrito de , compareceram os nubentes e ele de anos, natural 

de e res idente em distrito de , província de , 
filho de e de , e ela de anos , natural de 
e residente em , distrito de , província de _ ,f i lha de-
e de 

Os nubentes , perante mim, acima mencionado e a s t e s t emunhas adiante nomeados , celebraram 
o seu casamento , tendo declarado, previamente, que o celebravam por sua livre vontade 
e convenção antenupcial. 

Foram testemunhas: 

, residente em 
residente em 

Este assento, depois de lido, perante todos e conferido, vai ser assinado pelos nubentes, pelas testemunhas e 
por mim Conservador(a). 

Assinaturas: 

Os nubentes: 

As testemunhas: 

O Conservador(a) 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
_ Conservatória do Registo Civil de 

AUTO DE CONVENÇÃO ANTENUPCIAL 

No dia de , de , nesta Conservatória, perante mim, Conservador(a), 

COMPARECERAM 

de anos de idade, no estado de , natural de , com residência 

habitual em , 

E 

, de anos de idade, no estado de natural de , com residência 
habitual em 

OS QUAIS DECLARARAM: 

Que com vista ao seu projectado casamento, convencionam o regime de.: 

Verifiquei a identidade dos declarantes pela exibição dos respectivos documentos de identificação: 
Bilhete de identificação do nubente n°: 
Emitido pelo Arquivo de Identificação Civil de 
Bilhete de identificação da nubente n°: 
Emitido pelo Arquivo de Identificação Civil de . 
O presente auto, depois de lido e conferido, vai ser assinado pelos declarantes e por mim, 

aos de de 

Os declarantes 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 

Direcção Nacional dos Registos e Notariado 

_ Conservatória do Registo Civil de _ _ _ _ _ _ 

ANO DE 2008 PROCESSO N°: 

EDITAL 

Faz-se saber que de anos de idade, filho de _ 
e de . nascido em distrito província de . , 
residente em ; , distrito de , provincia de 

e , de anos de idade, filho de e de 
nascida em , distrito província de , residente 
em __, distrito de _ , província de , apresentaram nesta 
Conservatória uma declaração na qual manifestam o desejo de contrair casamento entre si. 

Nestes termos são convidadas as pessoas que souberem alguma circunstância que constitui impedimento para 
celebração deste casamento a vir declará-la no prazo de doze dias, verbalmente ou por escrito. 

aos de de 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 

Direcção Nacional dos Registos e Notariado 

Conservatória do Registo Civil de 

BOLETIM DE CASAMENTO 

ASSENTO DE CASAMENTO N°:___ 

Às horas e minutos do dia de de em contraíram casamento. 
residente em , distrito de , província de , filho de 

. e de , com , residente em , 
distrito de , província de , filha de e de 

aos de de 
O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
. Conservatória do Registo Civil de 

CERTIDÃO NARRATIVA DO REGISTO DE CASAMENTO 

ASSENTO DE CASAMENTO N°: 

Certifico que existe nesta Conservatória um assento de casamento do qual consta que: 
No dia de de , no contraíram ca samen to 

natural de , e , natural de , ele filho de 
e de e ela filha de e de . O casamento foi celebrado 

convenção antenupcial sob o regime de . A nubente declarou adptar o(s) apelido(s) 
do marido. 

No assento constam os averbamentos seguintes: N° Averbamento 

Por ser verdade mandei passar a presente certidão que conferi, assino e vai autenticada com selo branco em 
uso nesta Conservatória. 

de de. 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
Conservatória do Registo Civil de 

ASSENTO DE ÓBITO N°: 

Nome completo: 
Sexo: , idade anos, estado civil 
Naturalidade: , distrito de 
Última residência: , distrito de , província de 
Filho de: 
Hora do falecimento: horas e minutos 
Dia de Falecimento: de do ano de 
Lugar: , distrito de , província de 
Causa da morte: 
Declarante: 

O falecido, cujo cadáver vai ser sepultado no cemitério de herdeiros sujeitos a 
inventário obrigatório, bens e testamento. 
Este assento, lavrado com base em declaração directa, depois de lido em voz alta perante todos e conferido, 

vai ser assinado pelos declarantes e por mim , Conservador(a), no dia de 
de nesta Conservatória de Distrito 

Assinaturas: 

Declarante 

O Conservador 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 

_ Conservatória do Registo Civil de 

BOLETIM DE ÓBITO 

ASSENTO DE ÓBITO N°: 

Às horas e minutos do dia de de , faleceu , residente. 
em , distrito de , província de , filho de e de 

aos de de 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 

Conservatória do Registo Civil de 

CERTIDÃO NARRATIVA DE ÓBITO 

ASSENTO DE ÓBITO N°: 

Certifico que. existe nesta Conservatória um registo de óbito do qual consta que: 
No dia de de , distrito de , faleceu vítima de , 

de anos, natural de , distrito de , 
filho (a) de , no estado de O (a) falecido (a) herdeiros sujeitos a inventário 

obrigatório, bens e testamento. 
No assento constam os averbamentos seguintes: 
N° Averbamento 

Por ser verdade mandei passar a presente certidão que conferi, assino e vai autenticada com selo branco. 

, de de 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
Conservatória do Registo Civil de 

ASSENTO DE EMANCIPAÇÃO N°: 

Nome do emancipado: 
Data do nascimento: 
Naturalidade: 
Residencia habitual: 
Filiação: _ 

No dia de do ano de , na Conservatória do Registo Civil de 
perante mim Conservador(a), compareceu , de anos de idade, , 
residência habitual , distrito de _ província de e declarou que reconhece o (a) seu 

(a) filho(a), acima identificado(a), a capacidade necessária p a r a _ _ , e porisso lhe concede O emancipado, presente a este acto, declarou aceitar a emancipação concedida. 

Foram testemunhas: 
, residente em 

residente em 

Este assento, depois de lido em voz alta perante todos perante todos e conferido, vai ser assinado pelo emancipante, pelo 
emancipado, pelas testemunhas e por mim Conservador(a), aos de de 

Assinaturas: 

Emancipante 

Emancipado 

Testemunhas 

O Conservador 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 
Conservatória do Registo Civil de 

CERTIDÃO NARRATIVA COMPLETA DE REGISTO DE EMANCIPAÇÃO 

ASSENTO DE EMANCIPAÇÃO N°: 

Certifico que existe nesta Conservatória um assento de emancipação do qual consta que: 
Por decisão do Conselho de família proferida em de de , no processo que decorreu aos 

termos nó tribunal de , foi concedida a , de anos, natural de , 
distrito de filho de e d e , pela , a 
para . No assen to constam os averbamentos seguintes: 

N° Averbamento 

Por ser verdade mandei pas sa r a presente certidão que conferi, ass ino e vai autenticada com selo branco em 
uso nesta Conservatória. 

, de de 

O Ajudante 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 

_ Conservatória do Registo Civil de 

ASSENTO DE PERFILHAÇAO N°: 

No dia de _ do ano de , na Conservatória do Registo Civil de , perante 
mim Conservador(a), compareceu , de anos de idade, 
natural de e declarou que, por sua livre vontade, reconhece como sua filha , do sexo 

, , nascida aos de de , no distrito , província 
de . O perfilhado adoptou a nova composição do nome para 

Foram testemunhas: 
, residente em 

Assinaturas 

O perfilhante: 

O perfilhado: 

As testemunhas: 

O Conservador 



República de Moçambique 

Ministério da Justiça 
Direcção Nacional dos Registos e Notariado 

Conservatória do Registo Civil de 

ASSENTO DE PERFILHAÇÃO N°: 

No dia de de , na .a Conservatória do Registo Civil de _ , perante 
mim Conservador(a), compareceu , de anos de idade, , 
residência habitual ,distrito de , província de e declarou 
que reconhece a sua filha, acima identificada, a capacidade necessária para e por isso lhe 
concede 

O emancipado, presente a este acto, declarou aceitar a emancipação concedida. 

Foram testemunhas: 
, residente em — 

residente em 
Este assento, depois de lido, em voz alta perante todos e conferido, vai ser assinado pelo emancipante, pelo 

emancipado, pelas testemunhas e por mim Conservador (a), 
dia de de. 

Assinaturas: 

O Emancipante: 

O Emancipado: 

As testemunhas: 

O Conservador(a), 



Modelos de Averbamentos 

1. Aos Assentos de Nascimento 

De casamento Civil n.°... 
Casou com F... (nome completo), em...(data), no(a) ...(lugar da celebração).... (regime do casamento), a nubente 
declarou adoptar o apelido...(apelido do marido) do marido. 

De casamento religioso n. °... 
Contraiu casamento religioso com F... (nome completo), em...(data), no(a) ...(lugar da celebração),... (regime 
do casamento), a nubente declarou adoptar o apelido...(apelido do marido) do marido. 

De casamento tradicional n°... 
Contraiu casamento tradicional com F... (nome completo), em...(data), no(a) ...(lugar da celebração),... (regime 
do casamento), a nubente declarou adoptar o apelido...(apelido do marido) do marido. 

De dissolução de casamento por óbito 
O casamento averbado sob o n.°...foi dissolvido por óbito de...(data do falecimento), conforme o assento de óbito 
lavrado em...(data que foi lavrado o assento) na ... (o nome da conservatória onde foi lavrado o assento) Conservatória 
do Registo Civil de ....(província). 

De dissolução por divórcio n. 
O casamento averbado sob n.°... foi dissolvido por divórcio por mútuo consentimento, transitado imediatamente 
em...de...de... (data da sessão) e proferida pela... (nome da cons. Detendorado processo) Conservatória de Registo 
Civil de ...(província). 

De óbito n.°... 

Faleceu em...(lugar do falecimento), disrtito de... em ...(data) 

De mudança de nome n.°... Mudou o nome para ...(nome actual), conforme o despacho publicado no boletim da República (n.° de série, data 
da publicação), em ...(data) 

De emancipação concedida pelo pai ou mãe n.°... 
Foi concedida emancipação pelo(a)...(pai, mãe), para efeitos de...(finalidade de emancipação) conforme o assento 
de emancipação lavrado em...(data) nesta Conservatória. 

Aditamento de Apelido de Família (Vem do requerimento ao Pedido do registado) 
Foi autorizado na composição de nome do registado(a) o aditamento de apelido de família...(apelido), conforme 
o despacho do conservador, de....(data), a requerimento do registado(a). 



De separação de pessoas e bens ou só de bens n°... 
Declarada a separação de pessoas e bens entre os cônjuges do casamento averbado sob o n.°... por decisão de... de... 
de.. .(data da sessão), transitada imediatamente, proferida pela ...(nome da conservatória) Conservatória do Registo 
Civil de...(província) 

De perfilhação e de declaração de maternidade n. °... 
Perfilhado por..., de...anos, no estado de..., natural de..., em...(data) 

OU 
(caso adopta o apelido da família) 
Perfilhado por..., de...anos, no estado de..., natural de..., em...(data). O perfilhante declara nova composição do nome 
do perfilhado para ....(nova composição do nome) 

De afastamento da presunção de paternidade n.°... 
Por decisão de... de... de...(data da sessão), proferida pela ...(noma) Conservatória do Registo Civil de... (província) 
foi declarado que o(a) registada (a) não beneficiou da posse de estado em relação à mãe e ao marido (ou ex-marido 
desta) 

De emancipação concedida pelo conselho de família n.°... 
Foi concedida emancipação pelo(a) tutor(a)...(nome), para efeitos de...(finalidade de emancipação) conforme o assento 
de emancipação lavrado em...(data) nesta Conservatória. 

De Cancelamento por duplicidade de registo n.°... 
Cancelado o registo ao lado nos termos da alinha 01 do artigo 109° do código do registo civil por mesmo individuo ter 
sido registado na delegação do registo civil da Moamba sob o n.° 7145 em 1971 (oficioso n.° 54|SIM|C|L de 10-2-84) 
da Repartição de Identificação em Maputo, 1 de Março de 1984 

De Rectificação de registos de nomes n°... 
Foi rectificada a grafia do nome do(a) registo(a) de.. .(nome errado) para... .(nome rectificada), conforme o despacho 
do exmo senhor conservador em ...(data do despacho) 

De Rectificação de registos n.°... 
Foi rectificado(a)... (o assunto de rectificação) de ...(assunto errado) para....(assunto rectificada), conforme o despacho 
do exmo senhor conservador em ...(data do despacho) 



Aos Assentos de Casamento 

De dissolução por divórcio n°... 
Foi dissolvido por divórcio por mútuo consentimento, transitado imediatamente em...de...de... (data da sessão) 
e proferida pela... (nome da cons. Detendora do processo) Conservatória de Registo Civil de ...(província). 

De separação de pessoas e bens ou só de bens n.°... 
Declarada a separação de pessoas e bens entre os cônjuges por decisão de... de... de...(data da sessão), transitada 
imediatamente, proferida pela ...(nome da conservatória) Conservatória do Registo Civil de...(província). 

De conversão de divórcio por mútuo consentimento n.°... 
A separação de pessoas e bens averbado sob o n.°... foi homologada aconversão em divórcio por mútuo consentimento 
entre os cônjuges transitada imediatamente 

De dessolução de casamento por óbito n°... 
Dissolvido por óbito de...(data do falecimento), conforme o assento de óbito lavrado em...(data que foi lavrado 
o assento) na ... (o nome da conservatória onde foi lavrado o assento) Conservatória do Registo Civil de ....(província). 

De conversão em reconcilação dos cônjuges n.°... 
A separação de pessoas e bens averbado sob o n.°... 
imediatamente. 

foi homologada a reconciliação dos cônjuges transitada 

Aos Assentos de óbito 

De trasladação n°... 
Trasladado para o cemitério de...(nome do cemitério), alvará n.o..., passado pela Direcção da Saúde da Cidade 
de...(província) em... (data que foi passada o alvará) 

De incineração n°... 
Incinerado e trasladado as cinzas para o cemitério de...(nome do cemitério), alvará n.°..., passado pela Direcção 
da Saúde da Cidade de...(província) em... (data que foi passada o alvará) 

Nota: 

• Todos os averbamentos devem vir no fim o distrito e a data; 
• O averbamento de rectificação pode ser feita em todos os assentos. 






