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SUA EXCELÊNCIA

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES

S/086/2021/XII

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.

Ponta Delgada, 3 de março de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Ilídio Alves Cordeiro
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REQUERIMENTO

GACS - GABINETE DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL

No plenário do mês de janeiro da Assembléia Legislativa da Região Autônoma

dos Açores, no dia 28 de janeiro, o Deputado Paulo Estevão do Partido Popular

Monárquico, Partido que faz parte da coligação do XIII Governo Regional dos

Açores, anunciou que o GACS - Gabinete de Apoio à Comunicação Social seria

extinto no mês de fevereiro.

Terminado o referido mês, não se verifica qualquer ato legal, jurídico ou

administrativo que consubstancie essa decisão.

Por várias vezes, alguns partidos políticos tentaram criar a idéia na opinião

pública de que o Gabinete de Apoio à Comunicação Social era composto por

pessoas nomeadas politicamente. Tal facto não corresponde á verdade. Com

excepção da coordenação, os trabalhadores que integram o Gabinete de Apoio

à Comunicação Social são funcionários públicos de pleno direito da

administração pública regional, que desenvolvem o seu trabalho no âmbito do

respetivo conteúdo funcional, desenvolvendo uma importante função de

informação pública e de divulgação de informação de interesse público, como

por exemplo toda a informação referente a questões de Protecção Civil ou de

eventos culturais promovidos pelo Governo Regional.

Assim, tendo em conta a informação falsa veiculada pelo Deputado Paulo

Estevão, comprovada pelo facto de o Gabinete de Apoio à Comunicação Social

continuar em funcionamento, berri como tendo em conta o direito que os

referidos trabalhadores têm de saber o seu futuro e o futuro da estrutura em que

desempenham funções, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais
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aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Açores solicita as

seguintes informações:

1. Porque razão o Deputado Paulo Estevão, Deputado do Partido Popular

Monárquico que integra a coligação de governo, referiu que o Gabinete de

Apoio à Comunicação Social seria extinto no mês de Fevereiro?

2. A verificar-se a extinção deste gabinete, conforme é referido no

Programa de Governo, qual o destino dos trabalhadores da administração

pública regional que desempenham actualmente funções nesse Gabinete?

Solicita-se envio de informação de cada trabalhador, respetiva categoria,

conteúdo funcional, funções que desempenha, funções que passará a

desempenhar e qual o serviço em que será integrado.

Angra do Heroísmo, 3 de março de 2021

Os Deputados

Berto Messias

Barbara Chaves
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José Eduardo
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José Contente

Lubélio Mendonça
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Vaídemira Gouveia


