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Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais 

 

Assunto: Requerimento – Audição com caráter de urgência do Secretário Regional da 

Saúde e Desporto e do Presidente do Conselho de Administração do Hospital do Santo 

Espírito da Ilha Terceira 

No passado dia 4 de maio, o Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha 

Terceira (HSEIT) realizou uma reunião ordinária da qual resultou a Circular Informativa n.º 

47/2022. 

A Circular Informativa n.º 47/2022 levou a conhecimento de todos os trabalhadores do HSEIT, 

a nomeação da Dra. Licínia Maria Folgado Barata Diniz Gomes como Diretora do 

Departamento de Gestão de Utentes, com efeitos a partir do dia 1 de maio. 

Considerando que o programa do Governo Regional refere que será instituída “uma comissão 

de recrutamento e seleção para a administração pública dos Açores, CRESAPA, para 

assegurar com transparência, isenção, rigor e independência as funções de recrutamento e 

seleção da administração pública”. 

Considerando a importância da ocupação de cargos dirigentes através da realização de 

concursos públicos por forma a garantir a transparência, isenção e boa ética no processo de 

posse destes cargos. 

Considerando que a nova Diretora do Departamento de Gestão de Utentes é a esposa do atual 

Presidente do Conselho de Administração do HSEIT. 

Assim, nos termos da alínea f) do artigo nº 105 do Regimento da ALRAA, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda solicita a presença do Secretário Regional da Saúde 

e Desporto e do Presidente do Conselho de Administração do Hospital do Santo Espírito 

da Ilha Terceira, com carácter de urgência, na Comissão de Assuntos Sociais, no sentido 

de prestar esclarecimentos sobre a nomeação de um familiar direto para um cargo de 

direção. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

 

(António Lima)                                (Alexandra Manes) 

Angra do Heroísmo, 6 de maio de 2022 
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