
GBP LOCAL

Consular Rate: 4.50 (£) (R$)

2 Preparing any certificate, declaration or document not listed elsewhere in this table:

201 (i) in English 50 225

202 (ii) in any other language 50 225

204 4 Administering an oath, declaration or affirmation 50 225

206 5 Witnessing a signature 25 113

207 6 Certifying a copy of a document (SÃO PAULO ONLY) 25 113

208 7 Uniting documents and Marking of Exhibits 25 113

211 8 Supplying certified copies of documents which form part of the records of a court which is, or was formerly,

established under the Foreign Jurisdiction Acts 1890 and 1913, for each page (SÃO PAULO ONLY)

707 9 Administering an oath of British Citizenship under the British Nationality Act 1981 100 450

17 Forwarding a request to a local authority for the taking of evidence or the service of a document (including

affecting service of a document in relation to proceedings in which state immunity is in issue), and

returning any evidence received of service or attempted service of a document (provided by the Foreign and

Commonwealth office in proceedings where state immunity is in issue)

18 Providing or administering a service not otherwise covered in this Schedule in relation to shipping, seamen

and related matters, for each hour or part hour (to include travel time if performed away from the consular

premises) and in addition to direct costs, if any

301 19 Administering an application for, and if successful providing, an Emergency Travel Document 100 450

303 20 Exceptionally, administering an application for, and, if successful, providing an Emergency Passport, on

emergency occasions when it is not possible to provide an Emergency Travel Document


21 Arranging, exceptionally, for currency to be made available against the deposit of funds:

(i) £0.01-£99.99 10 45

(ii) £100.00-£499.99 25 113

(iii) >£500.00 50 225

801 22 Providing the services of a consular officer or a consular employee in relation to any other service which

the consular post or diplomatic mission has agreed to undertake, for each hour or part hour (to include travel

time if performed away from the consular premises) and in addition to direct costs, if any

901 Postage fee for returning documents and applications 10 45

III. NATIONALITY

150 675

VI. MARITIME SERVICES

75 338

150 675

VII. EMERGENCY ASSISTANCE

V. LEGAL PROCEEDINGS

CONSULAR FEES TABLE 2017/18

II. NOTARIAL AND RELATED MATTERS

50 225

With effect from 1st December 2017

VIII. OTHER SERVICES

150 675

THESE FEES ARE LEVIED UNDER THE CONSULAR FEES ORDER 2016

POSTAGE SERVICES



GBP LOCAL

Consular Rate: 4.50 (£) (R$)

2 Certificado, declaração ou documento não listado nessa tabela

201 (i) em Inglês 50 225

202 (ii) em outro idioma 50 225

204 4 Administrar juramento, declaração ou afirmação 50 225

206 5 Testemunhar assinaturas 25 113

207 6 Fazer ou verificar cópia de documento (incluindo autenticação) (SÃO PAULO SOMENTE) 25 113

208 7 União de documentos e Marking of Exhibits 25 113

211 8 Autenticação de documentos que fazem parte de arquivos de Justiça os quais são, ou que foram estabelecidos 

de acordo com o Foreign Jurisdiction Acts 1890 e 1913, para cada página (SÃO PAULO SOMENTE)

707 9 Administrar um juramento para Cidadania Britânica de acordo com o British Nationality Act 1981 100 450

17 Enviar solicitação às autoridades locais para tomada de evidências ou o serviço de um documento (incluindo

efetivamente o serviço de um documento em relação a procedimentos onde a imunidade do estado é uma 

questão) e retornar qualquer evidência recebida de serviço ou tentativa de serviço de documento (dado pelo

FCO em processos onde a imunidade do estado é uma questão)

18 Prover ou administrar um serviço que não esteja coberto nessa lista em relação a navegação, funcionários 

marítimos e assuntos relacionados, para cada hora ou fração de hora (incluir tempo de viagem se realizado 

fora do escritório ) e adicionar custos diretos, se necessário.

301 19 Administrar aplicação, e com sucesso, emitir um Emergency Travel Document (ETD) 100 450

303 20 Excepcionalmente, administrar aplicação, e com sucesso, emitir um Emergency Passort, em ocasiões em que 

não for possível emitir um ETD

21 Disponibilizar, excepcionalmente, dinheiro por depositos de fundos

(i) £0.01 - £99.99 10 45

(ii) £100 - £499.99 25 113

(iii) >£500.00 50 225

801 22 Prover serviços de um oficial consular ou um empregado consular em relação a qualquer outro serviço o qual 

o posto consular ou missão diplomática concordou em realizar, para cada hora ou fração de hora (incluir

tempo de viagem se realizado fora do consulado) e adicionar custos diretos, se necessário.

901 Taxa de postagem para retorno de documentos e aplicações 10 45

150 675

III. NACIONALIDADE

V. PROCEDIMENTOS LEGAIS

150 675

VI. SERVIÇOS MARÍTIMOS

SERVIÇOS POSTAIS

ESSAS TAXAS SÃO COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DAS TAXAS CONSULARES  2016

VII. ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA

75 338

VIII. OUTROS SERVIÇOS

150 675

50 225

CONSULAR FEES TABLE 2017/18

II. SERVIÇOS NOTARIAIS E ASSUNTOS RELACIONADOS

Com validade a partir de 1 de dezembro de 2017


