
 
 

-Orientações para cidadãos imigrantes e/ 
ou com naturalidade/local de matrimónio 
no estrangeiro- 
 
Informações sobre o registo de nascimento 
 
Como posso obter a certidão de 
nascimento do meu recém-nascido? 
 
O Departamento de nascimentos da 
Conservatória do registo civil de Leipzig, 
localizado na Burgplatz 1, é responsável pelo 
registo da sua criança. Caso pelo menos um 
dos progenitores tenha origem imigrante ou 
naturalidade estrangeira, será estritamente 
necessário comparecer presencialmente na 
Conservatória do registo civil de Leipzig. 
 
Caso uma das partes envolvidas não 
compreenda a língua alemã, é recomendado 
que se contrate um intérprete. 
 
Em seguida, agende uma data de 
atendimento . Para esse efeito, tem as 
seguintes opções: 
 
1. Atendimento presencial na 

Conservatória do registo civil com 
marcação online 

 
Pode agendar em 
www.leipzig.de/terminvereinbarung 
o atendimento. Na data agendada, sente-se na 
sala de espera em frente às salas 28 a 41. 
Será chamado. Nesta reunião, terá lugar uma 
discussão abrangente sobre os documentos a 
apresentar, a escolha do nome da criança e 
outras questões jurídicas. 
 
2. Solicitar uma resposta 
 
Pode assinalar com uma cruz no formulário 
anexado que pretende receber uma resposta 
da Conservatória do registo civil sobre a 
marcação da reunião. Para este propósito, 
indique sempre o seu número de telefone. 
 
3. Atendimento presencial na Conservatória 

do registo civil sem marcação online 
 
Também tem a possibilidade de visitar 
diretamente a Conservatória do registo civil de 
Leipzig durante o horário de atendimento. 
Retire uma senha da máquina perto do 
elevador ou da sala 48 e sente-se na sala de 
espera em frente às salas 28 a 41. Será 
chamado. O funcionário do registo civil irá 
marcar consigo uma data de atendimento. 
 
Na data do atendimento, serão 
apresentados os procedimentos de forma 
mais aprofundada. 
 
Também pode solicitar o atendimento antes do 
nascimento da criança. 
 
 
 

Caso a criança nasça em casa, o que 
devo ter em conta?  
 
Caso a sua criança nasça em casa, deve 
informar verbal e pessoalmente a Conservatória 
do registo civil de Leipzig no prazo de uma 
semana. 
 
Que documentos devem ser 
apresentados? 
 
Será informado pormenorizadamente sobre os 
documentos a apresentar na data do 
atendimento. Tenha em atenção que deve 
apresentar a versão ORIGINAL de todos os 
documentos. Não serão aceites cópias! 
 
Além disso, todos os documentos em línguas 
estrangeiras (excluindo o passaporte e 
certificados internacionais) requerem uma 
tradução (com relatório de auditoria sobre a 
aplicação da norma ISO correspondente) 
realizada por um tradutor oficialmente 
mandatado e ajuramentado com sede na 
Alemanha (consultar em  
www.justiz-uebersetzer.de/suche_action). 
 
Contactos para mais informações e 
marcações de reuniões: 
 
Telefone: +49 341 123-4146 
Fax: +49 341 123-4116 
E-mail:  standesamt@leipzig.de 
Marcação de reunião online:  
www.leipzig.de/terminvereinbarung 
 
Horário de atendimento: 
 
Segunda-feira 09h00 – 12h00 
Terça-feira 09h00 – 12h00 e 13h00 – 18h00  
Quinta-feira 13h00 – 16h00 
 
Emolumentos: 
 
Receberá três certificados isentos de 
emolumentos para as candidaturas (a subsídios 
de família e por licença paternal), bem como 
para o seguro de doença. 
 
Primeira certidão de nascimento 10,00 EUR 
Cada certidão de nascimento  
adicional 5,00 EUR 
Declaração de sobrenome 25,00 EUR 
(quando necessário) 
Taxa de envio 5,95 EUR – 
 7,00 EUR 
Intérprete ajuramentado 30,00 EUR 
 
A Conservatória do registo civil de 
Leipzig deseja boa sorte a si e ao seu 
recém-nascido 

 


