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O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOSAÇORES

S/009/2022/XU

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.° 2 do art ° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

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

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

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

Governo Regional dos Açores.

Horta, 12 de janeiro de 2022

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro
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REQUERIMENTO

Nomeação de dirigentes na Administração Regional

Considerando que o XIII Governo dos Açores é o maior Governo da História da

Autonomia:

Considerando que para além do XIII Governo ter o maior número de sempre de

membros, também é este Governo com o número recorde de nomeações para

pessoal de gabinete e afins;

Considerando, ainda, que após a publicação e preenchimento das orgânicas dos

diversos departamentos do XIII Governo Regional se têm sucedido nomeações

atrás de nomeações, que vão sendo tornadas públicas a conta gotas;

Considerando que muitas dessas nomeações, no que concerne a cargos de

chefia na administração pública regional, são concretizadas com recurso e

fundamento no regime de substituição;

Considerando, por isso, que importa perceber e ver esclarecido, por apelo ao

principio da transparência, de uma forma transversal para os quadros dirigentes

e por departamento, o imenso rol de nomeações aqui em causa;

Assim, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar do Partido Socialista, através dos Deputados abaixo
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assinados, solicita ao Governo Regional, com caráter de urgência, a

seguinte informação:

1. Quais os titulares de cargos dirigentes e em que departamentos

foram nomeados em regime de substituição pelo XIII Governo dos

Açores?

Solicita-se listagem nominativa dos cargos e respetivos titulares.

2. Quais as datas das respetivas nomeações em regime de

substituição?

3. Para quais os cargos referidos no número 1, e em que datas, foram

abertos concursos para nomeação definitiva de cargos dirigentes

(listagem dos cargos e respetivos departamentos)?

4. Quantos, quais e em que data os titulares nomeados em regime de

substituição (listagem nominativa dos cargos e departamentos

respetivos) foram nomeados em nomeação definitiva na seqüência

do concurso público entretanto aberto?

Horta, 12 de janeiro de 2022

Os Deputados
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João Vasco Costa

S aAVci.f-/í;

Sandra Faria

AsMmbl9la Legislativa da ReglSo Autônoma dos Açoros

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta

Tel. 292 207 640 • Fax 292 391 086 email gpps a atra.pt

www.psacores.org • www.jsacores.org

José Ávila

Vílson Gomes


