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#3 Comunicado Ordem dos Notários 

Comunicado  
Ordem dos Notários. 

Considerando ter sido prorrogado o Estado de Emergência vem a Ordem dos Notários informar que: 
  
 
RELATIVAMENTE AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOS CARTÓRIOS NOTARIAIS:    
 
O artigo 24.º do Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, sob a epígrafe serviços públicos, determina que 
se mantém o atendimento presencial mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, 
bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os 
cidadãos e empresas; Logo, ao abrigo do disposto no número 4 do artigo 31.º do Estatuto da Ordem 
dos Notários, é entendimento da Ordem dos Notários que os Cartório Notariais, nos termos do citado 
artigo 24.º do Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, podem manter o atendimento presencial, 
condicionado às restrições impostas pela declaração do Estado de Emergência e desde que cumpridas 
as orientações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente garantindo a higiene e segurança dos 
cartórios notariais e de todos que aí se desloquem.  
  
POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DE CARTÓRIOS NOTARIAIS  
 
1 - Os Notários que:   
  
i) Pertençam a um grupo de risco sujeito a um dever especial de proteção em conformidade com o 
artigo 4.º do Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril; 
 
ii) Tenham de dar apoio a familiares que pertençam a grupos de riscos;   
  
iii) Estejam de quarentena por estarem doentes ou por terem estado em contato com uma pessoa 
infetada;  
  
Ao abrigo do disposto no número 4 do artigo 31.º do Estatuto da Ordem dos Notários poderão 
encerrar os seus cartórios, mas deverão continuar a prestar informações aos cidadãos através de 
telefone, correio eletrónico e videoconferência (caso tenham meios ao seu dispor para o fazer), exceto 
se estiverem impedidos de o fazer por doença.”  
 
2- Considerando as dificuldades operacionais para dotar os cartórios com condições mínimas de 
segurança devido à dificuldade para adquirir produtos de proteção como o gel desinfetante ou 
máscaras cirúrgicas quer para adaptar fisicamente as suas instalações, poderão os notários, cujos 
cartórios ainda não reúnam as condições de segurança necessárias para atendimento público, 
encerrar os seus cartórios nas mesmas condições supra, por tal constituir um dever decorrente das 
medidas de contenção impostas pelo Governo no âmbito do combate à Pandemia. 
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RESTRIÇÃO DE HORÁRIOS    
 
Considerando as restrições impostas na sequência da atual crise de saúde pública os cartórios 
poderão: 
 
Limitar as horas de atendimento ao público  
 
Restringir o acesso de cidadãos ao cartório  
 
Adotar as demais medidas necessárias para defender as orientações emitidas pela DGS 
Organizar a sua agenda de forma a corresponder aos objetivos definidos pelo Governo.  
 
INFORMAÇÃO PÚBLICA DO FUNCIONAMENTO DOS CARTÓRIOS   
 
Foi disponibilizado no site www.notarios.pt informação sobre os cartórios que reúnem condições para 
disponibilizar serviço de atendimento presencial e os seus horários.   
  
 
ATOS URGENTES  
 
Apenas deverão ser considerados como tal aqueles em que exista perigo de morte iminente do 
outorgante, mas caberá a cada notário aferir da existência de condições de segurança para a sua 
realização.  
 
Os atos urgentes deverão ser realizados de forma prioritária. 
 
Por fim, pedimos a todos os cidadãos que:  
 
Apenas agendem serviços presenciais que sejam urgentes e não possam ser realizados de qualquer 
outra forma.  
 
Antes de realizarem um agendamento não se desloquem aos cartórios e peçam informações através 
dos contactos disponibilizados em www.notarios.pt   
 
Respeitem as instruções da Direção Geral de Saúde e as do Notário para segurança de todos. 
 
O Bastonário, 
Jorge Batista da Silva 
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