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LICENÇAS DE CASAMENTO 
Onde posso solicitar uma licença de casamento? 

• AMBAS as partes devem comparecer pessoalmente. 

• Se as partes são residentes de Rhode Island, você pode solicitar a licença em qualquer 
cidade ou cidade em que as partes residem. 

• Se ambas as partes não são residentes de Rhode Island, a licença de casamento deve 
ser obtido ONDE cerimônia está a ter lugar em Rhode Island. 

Documentos para levar com você: 

• certidões de nascimento certificados das duas pessoas. (Apenas forma longa - cartões 
de tamanho carteira não são aceitos) 

• Governo válido Identificação oficial com foto para ambas as pessoas. 

• Se não for a primeira relação Legal, você deve fornecer uma cópia autenticada do 
divórcio final Decreto / Dissolução ou Certified certidão de óbito da relação jurídica 
anterior. (Relação Jurídica é um casamento anterior, união civil ou parceria doméstica 
Registered) 

• Os documentos podem ter de ser traduzido. Se a tradução é necessária, os 
documentos devem ser os documentos originais certificado, acompanhados de uma 
tradução autenticada. 

• exame de sangue pré-marital ou física não são necessários 

• Ambas as partes devem apresentar-se fisicamente no escritório do caixeiro de assinar 
a licença e atestam as informações listadas nela 

• Escritório da Cidade de Clerk emite licenças de casamento entre as horas de 8:30 am e 
4:00 

Requisitos de idade: 

• Ambas as partes devem ter dezoito (18) anos de idade ou mais. 

• Se as partes são menores de dezoito (18) ou sob o controle de um tutor legal Eles 
devem completar UMA LICENÇA MINOR assinado por ambos os pais ou responsável 
legal obtida no escritório do escrivão da cidade. 

http://www.cumberlandri.org/


• Se as partes são menores de dezesseis anos (16), eles deverão obter aprovação Vara 
de Família. Entre em contato com o Cartório da cidade para mais informações. 

Duração do tempo de licença é válida: 

licença de casamento é válido por noventa (90) dias a partir da data de emissão, e se não for 
usado, deve ser devolvido ao local de emissão. 

Casamento custo de licença: 

O custo é de vinte e quatro ($ 24.00) de dólares 

E se tivéssemos uma união civil anterior, em Rhode Island e nós gostaria de estar agora 
casado? 

Você tem duas opções. 

Opção 1 - New Cerimônia de 
arquivo de um Certificado de Incorporação na cidade ou vila onde obteve a sua união civil. 
Você deve ambos aparecem juntos com o Governo válido emitido identificação com foto. 

Opção 2 - New Casamento Cerimônia de 
arquivo de um Certificado de Incorporação na cidade ou cidade onde você vive. 
Arquivar para uma nova licença de casamento. Todas as regras de licença de casamento 
aplicar. Consulte a seção acima sobre licenças de casamento. 

Como obter uma cópia de um Casamento Record: 

Casamento registros no arquivo em data back office do Clerk City para 1765. Registros 100 anos de 
idade e mais velhos são registros públicos. Todos os registros a menos de 100 anos só estão 
disponíveis por solicitação para a pessoa indicada no registro ou a um parente próximo. 

• Digite o Town Clerk’s  

• Apresentar uma identificação de imagem de si mesmo, OR 

• certificado pedido pelo correio, coloque copiar de sua identificação com foto. 

• verificação Anexar ou ordem de pagamento pagável a "Cumberland Town Hall, 
juntamente com pedido escrito 

• pedido mail para: Cartório da cidade, 45 Broad St, Cumberland, RI 02864 

• Indicar o seu nome completo (nome de solteira), nome do cônjuge, data do casamento 

ou você pode solicitar uma cópia on-line 

 

Custo Certidão de Casamento: 

Em pessoa: 

$ 22,00 para o primeiro certificado e US $ 18,00 para cada certificado adicionais, do mesmo 
registro, quando ordenou ao mesmo tempo. 

Por correio ou online *: 

$ 25,00 para o primeiro certificado e US $ 18,00 para cada certificado adicionais, do mesmo 
registro, quando ordenou ao mesmo tempo. 



* Pedidos on-line têm um adicional de $ 5 sobretaxa cobrada por um 3 rd partido para a utilização de 
cartão de crédito . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


