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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 
 

Aviso n.º 127/2020 
 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se 
público que foi celebrado contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, com Maria Suzete Abreu de Azevedo 
Freitas, para exercer funções públicas, da carreira de 
Assistente Operacional, na Direção Regional do Património 
e Informática, da Vice-Presidência do Governo, com a 
remuneração mensal correspondente à 4.ª posição, nível 4, 
conforme tabela remuneratória única, constante do Anexo 
da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com início 
no dia 1 de março de 2020. 

 
Vice-Presidência do Governo Regional, 11 de março de 

2020. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim 
 

 
Aviso n.º 128/2020 

 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se 
público que foi celebrado contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, com José Ivo Fernandes Henriques, para 
exercer funções públicas, da carreira de Assistente 
Operacional - Telefonista, no Gabinete da Vice-Presidência 
do Governo, com a remuneração mensal correspondente à 
4.ª posição, nível 4, conforme tabela remuneratória única, 
constante do Anexo da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de 
dezembro, com início no dia 1 de março de 2020. 

 
Vice-Presidência do Governo Regional, 11 de março de 

2020. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim 
 
 
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

 
Declaração de Retificação n.º 16/2020 

 
Por ter saído com inexatidão, o sumário do Aviso 

n.º 125/2020, de 17 de fevereiro, publicado no Jornal 
Oficial, II Série, n.º 53, de 17 de fevereiro de 2020, assim 
se retifica: 

 
Onde se lê: 
Aviso n.º 126/2020 
Autoriza a consolidação definitiva da mobilidade na 

categoria, dos trabalhadores, pertencentes ao mapa de 
pessoal da Escola Básica com Pré-Escolar de Santo 
António e Curral das Freiras para o mapa de pessoal do 
Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, 
Eng.º Luiz Peter Clode com efeitos a 11 de março de 2020, 
Lénia Carina e Castro Serrão ,Técnico Superior e Jorge 
Manuel Vieira Gouveia - Técnico de Informática. 

 
Deve ler-se: 
Aviso n.º 125/2020 
Autoriza a consolidação definitiva da mobilidade na 

categoria, dos trabalhadores, pertencentes ao mapa de 
pessoal da Escola Básica com Pré-Escolar de Santo 

António e Curral das Freiras para o mapa de pessoal do 
Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, 
Eng.º Luiz Peter Clode com efeitos a 11 de março de 2020, 
Lénia Carina e Castro Serrão ,Técnico Superior e Jorge 
Manuel Vieira Gouveia - Técnico de Informática. 

 
Direção Regional da Administração da Justiça, 18 de 

março de 2020. 
 

 
Declaração de Retificação n.º 17/2020 

 
Por ter saído com inexatidão, Aviso n.º 126/2020, de 17 

de fevereiro, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 53, 
de 17 de fevereiro de 2020, assim se retifica: 

 
No sumário, onde se lê: 
Aviso n.º 125/2020 
Lista dos apoios concedidos às associações juvenis ou 

equiparadas, no ano de 2019. 
 
Deve ler-se: 
Aviso n.º 126/2020 
Lista dos apoios concedidos às associações juvenis ou 

equiparadas, no ano de 2019. 
 
Na data de assinatura, onde se lê: 
Funchal, 16 de março de 2020. 
 
Deve ler-se: 
Funchal, 6 de março de 2020. 
 
Direção Regional da Administração da Justiça, 18 de 

março de 2020. 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 
CULTURA 

 
Despacho n.º 102/2020 

 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro, aprovou a Orgânica da 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC); 

Considerando que a Portaria n.º 73/2020, de 10 de março, 
aprovou a estrutura nuclear do Gabinete do Secretário 
Regional de Turismo e Cultura (GSRTC), criando unidades 
orgânicas nucleares, nomeadamente, a Direção de Serviços de 
Gestão Financeira e Património (DSGFP), serviço partilhado, 
que tem por missão assegurar a prestação centralizada de 
serviços de apoio aos serviços da administração direta da 
SRTC, nas áreas da gestão financeira e patrimonial;  

Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 4.º, da 
referida Portaria, a DSGFP, é dirigida por um Diretor de 
Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau; 

Considerando que, até ao provimento do cargo de 
direção em apreço, urge assegurar o funcionamento do 
respetivo serviço; 

Considerando que o licenciado em Economia, João 
Francisco Pereira da Conceição de Oliveira Fernandes, 
Técnico Superior, da Vice-Presidência do Governo 
Regional e dos Assuntos Parlamentares, possui os 
requisitos exigidos e o perfil indicado para o exercício das 
funções inerentes ao cargo dirigente;  

Considerando que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, conforme nota curricular em 
anexo, é de toda a conveniência da administração que o 
referido licenciado exerça o cargo de Diretor de Serviços da 
DSGFP, do GSRTC;  

idalinaramos
Realce
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Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro 
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano.  

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 73/2020, de 10 de março, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino:  

 
1 -  Nomear o licenciado em Economia, João Francisco 

Pereira da Conceição de Oliveira Fernandes, 
Técnico Superior da Vice-Presidência do Governo 
Regional e dos Assuntos Parlamentares, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano, 
no cargo de Diretor de Serviços de Gestão 
Financeira e Património, cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 3 do artigo 
4.º da Portaria n.º 73/2020, de 10 de março.  

 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 11 de março 

de 2020. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 47, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, 
Classificação Económica D.01.01.03.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00, 
D.01.01.14.SF.00, D.01.02.14.B0.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 11 de março 

de 2020. 
 
O  SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA, 

António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 

Anexo do Despacho n.º 102/2020, de 18 de março 
 

NOTA CURRICULAR 
 

Dados pessoais: 
Nome: João Francisco Pereira da Conceição de Oliveira 

Fernandes 
Data de Nascimento: 27 de maio de 1970 
Naturalidade: S. Pedro – Funchal 
 
Habilitações académicas: 
-  Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior 

de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de 
Lisboa. 

 
Experiência profissional: 
-  A partir de 3 de março de 1995, desempenhou 

funções de Estagiário da Carreira Técnica 
Superior, mediante Contrato Administrativo de 
Provimento, na Divisão de Estudos e Contas 
Económicas Regionais, da Direção Regional de 
Estatística – Secretaria Regional do Plano e da 
Coordenação; 

-  Concluído o Estágio em 22 de maio de 1996, 
passou a desempenhar funções de Técnico Superior 
de 2.ª Classe; 

- Nomeado Técnico Superior de 1ª Classe a partir de 
15 de janeiro de 1999; 

-  Desde 1 de julho de 2000, foi requisitado para a 
Direção Regional de Património, Secretaria 
Regional do Plano e Finanças, para exercer funções 
de técnico superior de 1ª classe, na Divisão de 
Cadastro e Inventário; 

-  Em 1 de março de 2001, é nomeado em regime de 
substituição, Chefe de Divisão de Cadastro e 
Inventário, na Direção Regional do Património, 
Secretaria Regional do Plano e Finanças; 

-  Desde 1 de março de 2002, é nomeado em regime 
de substituição, Chefe de Divisão de Aquisições, 
na Direção Regional de Património, Secretaria 
Regional do Plano e Finanças.; 

-  Em 8 de agosto de 2002, é nomeado em comissão 
de serviço, Chefe de Divisão de Aquisições, na 
Direção Regional do Património, Secretaria 
Regional do Plano e Finanças; 

-  Nomeado Técnico Superior Principal a partir de 11 
de novembro de 2002; 

-  Em 1 de setembro de 2005, foi requisitado pela 
Associação de Jovens Empresários da Madeira 
(AJEM) para exercer as funções de Secretário- 
-Geral da AJEM; 

-  Em 1 de setembro de 2006, é nomeado em regime 
de substituição, Chefe de Divisão de Aquisições da 
Direção Regional do Património, Secretaria 
Regional do Plano e Finanças; 

-  Em 21 de fevereiro de 2007, é nomeado Chefe de 
Divisão de Gestão e Inventariação da Direção 
Regional do Património, Secretaria Regional do 
Plano e Finanças; 

-  Em 16 de janeiro de 2009, é nomeado em regime 
de substituição, Chefe de Divisão de Aquisição de 
Imóveis, da Direção Regional do Património, 
Secretaria Regional do Plano e Finanças; 

-  Em 1 de julho de 2009, é nomeado Chefe de 
Divisão de Informação e Formalidades, da Direção 
Regional do Património, Secretaria Regional do 
Plano e Finanças; 

-  Em 27 de abril de 2012, foi autorizada a renovação 
da comissão de serviço, no cargo de direção 
intermédia de 2º grau, Chefe de Divisão de 
Informação e Formalidades, da Direção Regional 
do Património, Secretaria Regional do Plano e 
Finanças, a partir de 01 de julho de 2012; 

-  Em 1 de outubro de 2012, transita para o cargo de 
direção intermédia de 2º grau, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, da Direção Regional do 
Património, Secretaria Regional do Plano e 
Finanças;  

-  Em 1 de novembro de 2015, nomeado em regime 
de substituição em comissão de serviços, no cargo 
de Chefe de Divisão de Gestão Financeira e 
Património, na Direção de Serviços de Apoio à 
Gestão, dos Serviços do Gabinete do Secretário 
Regional da Economia, Turismo e Cultura; 

-  Em 16 de setembro de 2016, na sequência de 
procedimento concurso, nomeado em regime de 
comissão de serviços, no cargo de Chefe de 
Divisão de Gestão Financeira e Património, na 
Direção de Serviços de Apoio à Gestão, dos 
Serviços do Gabinete do Secretário Regional da 
Economia, Turismo e Cultura;  

-  Através do aviso n.º 276/2019, publicado no 
JORAM, II Série, n.º 118 de 17 de julho, foi 
renovada a comissão de serviço no cargo de Chefe 
de Divisão de Gestão Financeira e Património, na 
Direção de Serviços de Apoio à Gestão, dos 
Serviços do Gabinete da Secretária Regional do 
Turismo e Cultura. 
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Formação e valorização:  
-  Frequentou com aproveitamento o Programa de 

Formação em Gestão Pública (Forgep), entre 
setembro e dezembro de 2008; 

- Participação em cursos e ações de formação na 
área da contabilidade pública e da despesa pública. 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 
CULTURA 

 
Despacho n.º 103/2020 

 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 7/2020/M, de 20 de janeiro, aprovou a Orgânica da 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC); 

Considerando que a Portaria n.º 73/2020, de 10 de 
março, aprovou a estrutura nuclear do Gabinete do 
Secretário Regional de Turismo e Cultura (GSRTC), 
criando unidades orgânicas nucleares, nomeadamente, a 
Direção de Serviços de Contratação Pública e 
Aprovisionamento (DSCPA), serviço partilhado, que tem 
por missão assegurar a prestação centralizada de serviços 
de apoio aos serviços da administração direta da SRTC, nas 
áreas da contratação pública, do aprovisionamento e da 
formalização dos apoios/comparticipação financeira;  

Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 5º, da 
referida Portaria, a DSCPA, é dirigida por um Diretor de 
Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau; 

Considerando que, até ao provimento do cargo de 
direção em apreço, urge assegurar o funcionamento do 
respetivo serviço; 

Considerando que o licenciado em Direito, Roberto 
Carlos Rochinha de Sousa, Técnico Superior, do Sistema 
Centralizado de Gestão da Secretaria Regional de Turismo 
e Cultura, possui os requisitos exigidos e o perfil indicado 
para o exercício das funções inerentes ao cargo dirigente;  

Considerando que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, conforme nota curricular em 
anexo, é de toda a conveniência da administração que o 
referido licenciado exerça o cargo de Diretor de Serviços da 
DSCPA, do GSRTC;  

 Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro 
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano.  

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria 
n.º 73/2020, de 10 de março, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino:  

 
1 -  Nomear o licenciado em Direito, Roberto Carlos 

Rochinha de Sousa, Técnico Superior, do Sistema 
Centralizado de Gestão da Secretaria Regional de 
Turismo e Cultura, em regime de comissão de 
serviço, pelo período de um ano, no cargo de 
Diretor de Serviços de Contratação Pública e 
Aprovisionamento, cargo de direção intermédia de 
1.º grau, previsto no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria 
n.º 73/2020, de 10 de março.  

 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 11 de março 

de 2020. 

A presente despesa tem cabimento orçamental na 
Secretaria 47, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, 
Classificação Económica D.01.01.03.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00, 
D.01.01.14.SF.00, D.01.02.14.B0.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 11 de março 

de 2020. 
 
O  SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA, 

António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 

Anexo do Despacho n.º 103/2020, de 18 de março 
 

Nota Curricular 
 
Nota Curricular 
Dados Pessoais: 
- Nome: Roberto Carlos Rochinha de Sousa  
- Data de nascimento: 08-12-1973 
- Naturalidade: freguesia do Monte, concelho do Funchal 
 
Habilitações Académicas: 
- Licenciatura em Direito (1992-1997). 
- Pós-graduação em Direito dos Contratos Públicos 

(2018). 
- FORGEP - Programa de Formação em Gestão 

Pública (2018). 
 
Carreira na Administração Pública: 
- 3 dezembro 2001: Estagiário da carreira técnica 

superior (TS) do quadro de pessoal da Direção 
Regional dos Assuntos Culturais (DRAC) -  
- Secretaria Regional do Turismo e Cultura; - 3 
fevereiro 2003: nomeado definitivamente TS 2ª 
classe, carreira técnica superior - DRAC; - 30 
junho 2005: nomeado TS 1ª classe, carreira técnica 
superior - DRAC; - 18 dezembro 2008: nomeado 
TS Principal, carreira técnica superior - DRAC; - 1 
janeiro 2009: TS (em virtude da LVCR - Lei 12- 
-A/2008, 27 Fevereiro). 

- Principais atividades e responsabilidades: 
formalização e instrução de processos de 
empreitadas de obras públicas, de locação e 
aquisição de bens e serviços e de concessão de 
serviços públicos, e membro das comissões e júris; 
formalização dos processos – contratos-programa e 
protocolos – de atribuição de apoios a entidades de 
índole cultural e membro das comissões inerentes; 
membro de júris de concursos de pessoal; emissão 
de pareceres e informações sobre diversas matérias 
e áreas (nomeadamente estatuto do dirigente 
cultural, mecenato, utilidade pública, classificação 
do património cultural, acesso a documentos 
administrativos); e apoio técnico em várias 
matérias dos serviços operativos do organismo 
(pessoal, património, IRE e outros). 

- Desde 19 maio 2012: Técnico Superior - Secretaria 
Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRT), 
posteriormente SRETC e atual SRTC – Div. 
Gestão Aprovisionamento e Património, atual Div. 
Gestão Aprovisionamento e Contratos da Dir. Serv. 
Apoio à Gestão do Gabinete do(a) Secretário(a) 
Regional. 

- Principais atividades e responsabilidades: 
elaboração de peças procedimentais, formalização 


