
 
TABELA DE EMOLUMENTOS DE 2017 - CNBB SUL 3 

 
A. CELEBRAÇÃO DOS SACRAMENTOS 
a.  Missa com dia e hora marcada R$ 50,00 
b. Missa Gregoriana (30 dias) R$ 1.200,00 
c. Batizado (na própria Paróquia) R$ 60,00 
d. Licença para batizar em outra paróquia. R$ 40,00 
e. Crisma: espórtula para as Vocações R$ 45,00 
f. Matrimônio: Paróquia onde se realiza R$ 220,00 
g- Transferência para outra Paróquia R$ 160,00 

 
B. CÔNGRUA 
A Côngrua dos Sacerdotes e dos Bispos é de dois a três salários mínimos 

nacionais, a critério do Conselho de Presbíteros. Côngrua Natalina: uma Côngrua 
mensal. 

 
C. CERTIDÕES 
As certidões para fins matrimoniais sejam pedidas à Cúria Diocesana e não à 

Paróquia, onde foi feito o batizado, exceto quando o matrimônio for celebrado na 
mesma paróquia do Batismo. 

Para os pobres as taxas sejam reduzidas ou totalmente dispensadas. 
D. Para fins matrimoniais, religiosos e educacionais: R$ 45,00 
E. Certidão negativa  R$ 45,00 
F. Para fins civis e particulares – até 20 anos. R$ 45,00 
G. Para cada decênio acresce R$ 7,00 
H. Para Asilos e Orfanatos grátis 

 
I. PESQUISAS históricas e genealógicas 
Em arquivos das Dioceses ou Paróquias. Por visita: R$ 25,00 

 
J. REMUNERAÇÃO DOS SACERDOTES 
a. Capelanias com residência e serviço de tempo integral: 
Côngrua mensal de 80% dos outros padres diocesanos, pois não acompanham a parte 

burocrática de uma Paróquia. 
b. Capelanias sem residência, nem serviço de tempo integral: 
c. Com serviço diário completo (missas, confissões) R$ 620,00 
d. Com missa diária R$ 430,00 
e. Com missa só nos dias úteis (por mês) R$ 375,00 
f. Com missa só aos domingos  (por mês). R$ 160,00 
g. Com missa semanal R$ 130,00 
  
> As espórtulas de missas não são do capelão, já que está sendo remunerado. 
> Sendo o próprio Pároco ou o Vigário Paroquial o Capelão, a remuneração será repartida em 

partes iguais entre eles. 
> Suprimam-se, se possível, as missas nas capelanias aos domingos e dias santos, para que os 



sacerdotes possam ajudar nas Paróquias e para que os religiosos se integrem na comunidade 
paroquial. 

 
3. Sacerdotes que auxiliam na Paróquia (semanalmente) 
a. Com serviço completo aos domingos de manhã R$ 80,00 
b. Com serviço completo aos sábados à tarde e domingos 
Observação: A passagem é paga à parte. R$ 200,00 

 
K. MISSÕES, RETIROS, CURSOS, ETC..  
a. A cada missionário, por dia... R$ 230,00 
b. A cada pregador, por dia R$ 245,00 
c. Palestras em cursos de pastoral, por dia R$ 245,00 
d. Novenas, tríduos, etc..., por pregação. R$ 120,00 
Obs.: A Remuneração se entende, além da passagem e estadia. 

 
L. COBERTURA DE CUSTOS DA CÚRIA DIOCESANA 
É uma somatória das contribuições de Paróquias, Capelas e Comunidades 
Religiosas: Depende de cada Diocese. 
a. Licenças e Dispensas R$  45,00 
b. Imprimatur de livros e folhetos R$  80,00 
c. Atestados R$  80,00 
d. Procuração ou substabelecimento R$  100,00 

 
Esta tabela entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017. 

 
Reunião dos Bispos e Ecónomos Diocesanos 

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2016. 
CNBB Sul3 


