
   
 

CALENDÁRIO ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DA ORDEM DOS NOTÁRIOS 

PARA O PRÓXIMO QUADRIÉNIO 

 

Em conformidade com o disposto no Estatuto da Ordem dos Notários e no Regulamento 

Eleitoral, foi designado o dia 6 de novembro de 2021 para a eleição dos órgãos da Ordem 

dos Notários para o próximo quadriénio.  

Consequentemente, informo que o calendário eleitoral será o seguinte: 

i) Designa-se como data-limite para apresentação de propostas de candidatura ao 

presidente da mesa da assembleia geral o dia 7 de outubro de 2021 (as propostas 

deverão ser subscritas por um mínimo de 30 notários com inscrição em vigor, em listas 

individualizadas para cada órgão a eleger, e conter as linhas gerais do programa, bem 

como a menção do candidato a presidente e a vice-presidente dos órgãos colegiais; 

devem ainda conter a declaração de aceitação de todos os candidatos e ser entregues 

na sede da Ordem dos Notários, em mão, até às 17:30 desse dia, ou para ali enviadas 

por carta registada, contando a data do registo postal como data de entrega).   

As propostas devem prever tantos membros quanto o número máximo de candidatos 

elegíveis, acrescido, salvo quanto ao bastonário, de metade de suplentes, arredondado 

para a unidade imediatamente superior, e incluir os respetivos mandatários, com 

indicação dos seus endereços de correio eletrónico;  

ii) Fixa-se o dia 12 de outubro de 2021 como data-limite para a verificação da 

regularidade das candidaturas apresentadas, a autenticidade dos documentos 

apresentados e a elegibilidade dos candidatos;  

iii) Havendo irregularidades, rejeição de candidatos ou incompletude de listas, o 

presidente da mesa da assembleia geral notifica de imediato o mandatário do candidato, 

por correio eletrónico, para que proceda aos suprimentos necessários, à substituição de 

candidatos inelegíveis e/ou complete as listas até às 17:30 do dia 14 de outubro de 2021;  

iv) O presidente da mesa da assembleia geral decide, até às 17:30 do dia 15 de outubro 

de 2021, sobre as referidas retificações, substituições e/ou aditamentos;  

v) Estabelece-se o dia 22 de outubro de 2021 como data-limite para sorteio das listas, 

sendo atribuída uma letra identificadora ao conjunto das listas representadas por cada 

mandatário (que serão notificados com, pelo menos, dois dias úteis de antecedência 

para, querendo, estarem presentes no ato de sorteio) e consequente publicitação 

através do e-mail oficial da Ordem dos Notários e no respetivo sítio de internet, dando-

se conhecimento de propostas eventualmente rejeitadas;  



   
 

vi) O ato eleitoral decorrerá, como referido, no dia 6 de novembro de 2021, entre as 

10:00 e as 16:00, em assembleia geral ordinária cuja convocatória será oportunamente 

enviada;  

vii) A tomada de posse dos novos órgãos realizar-se-á em data a designar, nos termos 

da lei.  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral  

Alexandre Perdigão 

 

 

 

 


