
 

Convocatória para a reunião de escolha dos 
membros de mesa 

Deliberação da CNE de 6 de julho de 2021  (ata n.º 87/CNE/XVI):1 

O Presidente da Junta de Freguesia deve enviar a convocatória para a reunião de escolha dos 

membros de mesa preferencialmente para a sede local das candidaturas concorrentes ou, não 

existindo, para a sede regional ou nacional.  

Esta convocatória pode ser efetuada através de carta registada, fax ou correio eletrónico, para 

endereço previamente confirmado, devendo, porém, ser dada primazia a mensagem de correio 

eletrónico ou a notificação pessoal do mandatário. 

Em caso de dúvida, os contactos do mandatário estão afixados no tribunal competente para 

apreciar as candidaturas, até ao termo do prazo de apreciação e, posteriormente, podem ser 

solicitados à secretaria do tribunal. 

A afixação de edital ou o contacto telefónico constituem meios complementares às formas de 

convocatória referidas no parágrafo anterior, não sendo, por si só, suficientes para garantir que 

todas as candidaturas foram regularmente convocadas. 

É recomendável que os serviços da Junta de Freguesia reforcem os meios de contacto 

disponíveis nos dias que antecedem a reunião para a designação dos membros de mesa. 

A CNE entende que, se à hora marcada para a reunião não estiverem presentes todos os 

representantes das candidaturas, é razoável que seja observado um período de tolerância não 

superior a 30 minutos, iniciando-se a reunião em seguida com os representantes que estiverem 

presentes. 

A reunião não tem lugar se estiver representada apenas uma candidatura (proposta por partido 

político, coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores). 

Caso esteja representada apenas uma candidatura, o presidente da junta de freguesia comunica 

ao presidente da câmara que não houve reunião. 

A reunião inicia-se sob a direção do mais velho dos representantes das candidaturas presentes, 

podendo de imediato ser eleito outro para dirigir o resto dos trabalhos. 

 

                                                           
1 Atualizada na reunião n.º 88/CNE/XVI, de 13 de julho. 


