
 

 

 
 

  A  

  SUA EXCELÊNCIA  

                                                                                        O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

                                                                                        DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

     S/259/2021/XII 

                                                                              

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores  

 

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 182 do Regimento da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à 

Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Exa., 

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escrita dirigidas ao 

Governo Regional dos Açores. 

 

Ponta Delgada, 28 de maio de 2021 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

O Presidente do Grupo Parlamentar  

 

Vasco Ilídio Alves Cordeiro 

 

E/1859/2021 Proc.º 054.02.00/33/XII 31/05/2021  
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REQUERIMENTO 

Remuneração coordenador processo de vacinação e 

especialista em comunicação e saúde pública 

 

Considerando a Resolução do Conselho do Governo n.º 291/2020, de 3 de 

dezembro bem como o Despacho n.º 916/2021, de 5 de maio; 

Considerando que até ao momento a Região despendeu cerca de 75 mil euros 

com os três elementos que compõem a Comissão Especial de Acompanhamento 

da Luta contra a Pandemia de COVID-19, que  

Considerando as recentes declarações públicas do Secretário Regional da 

Saúde e Desporto relativamente à contratação de mais um elemento, desta feita, 

para coordenar o processo logístico associado à vacinação para a COVID-19; 

Considerando as recentes declarações do Presidente da Junta de Freguesia de 

Rabo de Peixe de que terá entrado em funções uma docente e investigadora 

especialista em comunicação e saúde pública, segundo o mesmo, numa medida 

do Governo Regional dos Açores; 

 

No âmbito da atividade fiscalizadora do Parlamento sobre o Governo, ao 

abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista Açores, através dos Deputados abaixo 

assinados, vem, por este meio, requerer ao Governo as seguintes 

informações: 
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1. Qual a remuneração, apoios e/ ou abonos auferidos ou a auferir 

pelos profissionais supramencionados? 

2. Os referidos profissionais exercem em acumulação de funções ou a 

tempo inteiro e em regime de exclusividade? 

 

Horta, 28 de maio de 2021 

 

 

Os Deputados 

 

Tiago Lopes 

 

Sandra Faria 

 

João Vasco Costa 

 

José Ávila 

 

José Contente 

 

José Eduardo 

 

Lubélio Mendonça 

 

Manuel Ramos

 

 

 

 


