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Exmo(a). Senhor(a)

Exmo(a). Sr(a).

Presidente da Câmara Municipal

Presidente da Assembleia Municipal

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência
Proc. 15.004.20 / DECEA
Ofício Circular n.º 1136/2020

ASSUNTO: Definição do colégio eleitoral para efeitos de eleição do presidente para a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Nos termos do artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro, na redação atual, o
presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional em cuja área geográfica se
integram os municípios, é indicado na sequência de processo eleitoral, sendo um vice-presidente
indicado pelos presidentes das respetivas câmaras municipais.

Para efeitos de definição do colégio eleitoral, previsto no artigo 3.º-B, do referido diploma vimos solicitar
a V. Exa., no prazo de 5 dias úteis a contar da presente notificação, a confirmação ou retificação da
informação constante das seguintes tabelas que se apresentam no ficheiro em anexo:

Tabela 1 - Presidente da câmara municipal e vereadores eleitos, ainda que sem pelouro atribuído
Tabela 2 - Presidente da assembleia municipal e deputados municipais, não incluindo os presidentes
das juntas de freguesia
Tabela 3 - Presidentes das Juntas de Freguesia

As referidas tabelas devem ser enviadas, em formato Excel, para o endereço eletrónico
eleicoes.CCDR@dgal.gov.pt , devendo a confirmação expressa/retificação dos dados nelas contidos ser
comunicada em suporte digital a esta Direção-Geral por ofício

para o endereço eletrónico

eleicoes.CCDR@dgal.gov.pt (as tabelas que sofram alterações são enviadas no formato em Excel).
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Qualquer alteração que se venha a verificar na constituição dos órgãos municipais até 40 dias antes da
data das eleições que vier a ser definida na convocatória prevista no n.º 1 do artigo 3.º-F terá igualmente
que ser comunicada a esta Direção-Geral.

Com os melhores cumprimentos,
A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

Anexos: o referido
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