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DESPACHO 

O Decreto Legislativo Regional n.º 49/2006/A, de 11 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de outubro, criou os quadros regionais de 

ilha, alterando os modelos de estruturação dos quadros de pessoal dos serviços e organismos 

da administração da Região Autónoma dos Açores, designadamente, através da 

implementação de novos conceitos como o da racionalidade na gestão desses quadros 

promovendo-se um melhor aproveitamento dos recursos humanos existentes em cada um 

deles. 

Uma vez que pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de outubro, alterado e 

republicado pelo Decreto Legislativo Regional 13/2019/A, de 7 de junho, se estabeleceu um 

novo regime de mobilidade dos trabalhadores da administração regional autónoma, com vista 

a uma mais eficiente e eficaz política de gestão racionalização em matéria de recursos 

humanos. 

Em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 2.º e no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 49/2006/A, de 11 de dezembro, na sua redação atual, a afetação do 

pessoal aos diversos departamentos governamentais e respetivos serviços carece de prévia 

autorização dos membros do Governo Regional que têm a seu cargo as finanças e a 

Administração Pública e faz-se mediante despacho conjunto destes membros do Governo 

Regional e dos membros do Governo Regional interessados. 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, na alínea a) do n.º 1, nos 

n.ºs 2, 3 e 4, do artigo 10.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º, todos 

do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de outubro, na sua redação atual, 

determina-se o seguinte: 

1- É afeta à Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, da Presidência do Governo 

Regional, do quadro regional da ilha Terceira, a trabalhadora Isabel Maria Paulino Soares 

Branco, Técnica Superior, proveniente da Direção Regional das Obras Públicas, da Secretaria 

Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, do mesmo quadro regional de ilha, na 

modalidade de afetação interna temporária na categoria, pelo período de um ano. 
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2- A trabalhadora mantém a remuneração correspondente à 9.ª posição remuneratória e nível 

remuneratório 43 da carreira de Técnico Superior, a que corresponde a remuneração de 

2 728,55 €, conforme decorre da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-

C/2008, de 31 de dezembro, do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho e do 

Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho. 

3 - O presente despacho produz efeitos à data de 1 de fevereiro de 2023. 

 

O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 

 

 

 

JOSÉ MANUEL BOLIEIRO 

 

 

 

O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

 

 

 

DUARTE NUNO D’ÁVILA MARTINS DE FREITAS 

 

 

 

A SECRETÁRIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

 

BERTA MARIA CORREIA DE ALMEIDA DE MELO CABRAL 
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