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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 

SECRETARIAS REGIONAIS DO PLANO E 
FINANÇAS E DOS ASSUNTOS SOCIAIS 

 
Portaria n.º 165/2014 

 
de 25 de setembro 

 
O Decreto Legislativo Regional n.º 27/2004/M, de 24 de 

agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 26/2013/M, de 29 de julho, transformou o então Instituto 
de Habitação da Madeira, criado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 11/88/M, de 12 de novembro, em entidade 
pública empresarial, tendo adotado a denominação IHM -  
- Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E., e, 
subsequentemente, por imposição legal, alterado a sigla 
para IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, 
EPERAM, abreviadamente designada por IHM, EPERAM. 

Nos termos do artigo 18.º do supracitado diploma, os 
trabalhadores em funções públicas do quadro de pessoal do 
Instituto de Habitação da Região Autónoma da Madeira, 
transitam para o mapa de pessoal a criar na IHM, 
EPERAM, através de portaria conjunta da Vice-Presidência 
do Governo Regional, e Secretarias Regionais do Plano e 
Finanças e dos Assuntos Sociais, mantendo, aqueles 
trabalhadores, a salvaguarda integral do seu estatuto 
jurídico, sem prejuízo de, a todo o tempo, puderem optar 
pelo regime do contrato individual de trabalho, mediante 
declaração escrita dirigida ao Conselho de Administração 
para posterior autorização do Secretário Regional dos 
Assuntos Sociais. 

Assim, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 
69.º do Estatuto Político Administrativo da Região 
Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de 
junho, com as alterações introduzidas pelas Leis  
n.ºs 130/99, de 21 de agosto e 12/2000, de 21 de junho, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 18.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2004/M, de 24 de agosto, alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 26/2013/M, de 29 de 
julho, manda o Governo Regional da Madeira, pelo Vice- 
-Presidente do Governo Regional e pelos Secretários 

Regionais do Plano e Finanças e dos Assuntos Sociais, o 
seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
É criado o mapa de pessoal dos trabalhadores em 

funções públicas da IHM - Investimentos Habitacionais da 
Madeira, EPERAM, em conformidade com o disposto no 
n.º 2 do artigo 18.º do Decreto Legislativo Regional  
n.º 27/2004/M, de 24 de agosto, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 26/2013/M, de 29 de julho, que 
consta do Anexo à presente portaria, e da qual faz parte 
integrante.  

 
Artigo 2.º 

Lista Nominativa 
 
A lista nominativa do pessoal que transita para o mapa 

de pessoal referido no número anterior constará de 
despacho conjunto a aprovar pelo Vice-Presidente do 
Governo Regional e pelos Secretários Regionais do Plano e 
Finanças e dos Assuntos Sociais. 

 
Artigo 3.º 

Entrada em vigor 
 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação. 

 
Vice-Presidência do Governo Regional e Secretarias 

Regionais do Plano e Finanças e dos Assuntos Sociais, no 
Funchal aos 9 dias do mês de maio de 2014. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, João 

Carlos Cunha e Silva 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS, José 

Manuel Ventura Garcês 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS, 

Francisco Jardim Ramos 
 
 

 
Anexo da Portaria n.º 165/2014, de 25 de setembro 

 
CARREIRAS PROFISSIONAIS E CATEGORIAS 

 

 

GRUPO DE 

PESSOAL
CARREIRA CATEGORIAS CONTEÚDO FUNCIONAL

GRAU DE COMPLEXIDADE 

FUNCIONAL

NÚMERO DE 

POSIÇÕES 

REMUNERATÓRIAS

NÚMERO 

DE 

LUGARES

Pessoal Técnico 

Superior

Técnico Superior... Técnico Superior... Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programa, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, 

que fundamentam e preparam a decisão. 

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projetos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras atividades 

de apoio geral ou especializado nas áreas de 

atuação comuns, instrumentais e operativas 

dos órgãos e serviços. Funções exercidas com 

responsabilidade e autonomia técnica, ainda 

que com enquadramento superior qualificado. 

Representação do órgão ou serviço em 

assuntos da sua especialidade, tomando 

opções de índole técnica, enquadradas por 

diretivas ou orientações superiores.

3 14 49
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Anexo da Portaria n.º 165/2014, de 25 de setembro (cont.) 

 
CARREIRAS PROFISSIONAIS E CATEGORIAS 

 

 

 
  

GRUPO DE 

PESSOAL
CARREIRA CATEGORIAS CONTEÚDO FUNCIONAL

GRAU DE COMPLEXIDADE 

FUNCIONAL

NÚMERO DE 

POSIÇÕES 

REMUNERATÓRIAS

NÚMERO 

DE 

LUGARES

Especialista de 

Informática 

Especialista de Informática - 

Grau 2 - Nível 1 1

Técnico de Informática - 

Grau 3 - Nível 1

Técnico de Informática - 

Grau 2 - Nível 1

Técnico de Informática - 

Grau 1 - Nível 1

Chefe de Departamento
Coordenação e chefia na área administrativa

1

Coordenador Técnico... Funções de chefia técnica e administrativa em 

uma subunidade orgânica ou equipa de 

suporte, por cujos resultados é responsável. 

Realização das atividades de programação e 

organização do trabalho do pessoal que 

coordena, segundo orientações e diretivas 

superiores. Execução de trabalhos de natureza 

técnica e administrativa de maior 

complexidade. Funções exercidas com relativo 

grau de autonomia e responsabilidade.

2 4 14

Assistente Técnico... Funções de natureza executiva, de aplicação de 

métodos e processos, com base em diretivas 

bem definidas e instruções gerais, de grau 

médio de complexidade, nas áreas de atuação 

comuns e instrumentais e nos vários domínios 

de atuação dos órgãos e serviços.

2 9 35

Pessoal Auxiliar
Fiscal de Obras Fiscal de Obras Fiscalização de obras.

3

Encarregado Geral 

Operacional

Funções de chefia do pessoal da carreira de 

assistente operacional. Coordenação geral de 

todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto 

aos setores de atividade sob sua supervisão.
2

Encarregado Operacional Funções de coordenação dos assistentes 

operacionais afetos ao seu setor de atividade, 

por cujos resultados é responsável. Realização 

das tarefas de programação, organização e 

controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal 

sob sua coordenação. Substituição do 

encarregado geral nas suas ausências e 

impedimentos.

5

Assistente Operacional Funções de natureza executiva, de caráter 

manual ou mecânico, enquadradas em diretivas 

gerais bem definidas e com graus de 

complexidade variáveis. Execução de tarefas de 

apoio elementares, indispensáveis ao 

funcionamento dos órgãos e serviços, podendo 

comportar esforços físico. Responsabilidade 

pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua 

correta utilização, procedendo, quando 

necessário, à manutenção e reparação dos 

mesmos.

8

Pessoal 

Operacional
21

4

Pessoal de 

Informática

Pessoal Administrativo - Chefia

Pessoal 

Administrativo

Assistente Técnico...

Assistente 

Operacional...

1

Técnico de Informática

Informática




