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por idênticas ou similares às previstas na referida

independentemente da inscrição

associações outorgantes.

ou filiação em das

4

das

a todas as

paÍonal
no processo de

trabalhadores ao seu das profissões e categonas Nos termos da lei, podem os

previstas, não Íiliados nas sindicais.outorgantes. extensãgdeduziroposição no prazo de quinze

dias a contar da publicação Aviso.

Serão, ainda, abrangidas Pela as relações de

trabalho vigentes ente ensino particular SecretariaRegior J Recursos Humanos, aos 23 deFevereiro

ou cooperativo de qualquer grau de ensino e de1998.-OS Regional dos Recursos Humanos, Eduardo

não docentes ao seu serviço das categorias António Brazão

AVISO PARA PE DO CCT.ENTRE A ANICP-ASSOC. N DOS INDUSTRIAiS DE CONSERVAS DE PEDG E A

FSIABT-FEDER. DOS SIND. DOS DE ALIMENTAçÃO, BEBIDAS E TABACOS E

OUTROS - AL E OUTRAS.

Nos termos do n.95 doart329 odoDecreto-Lei aquela abrangidae aos trabalhadores ao serviçoo

de29 de Dezembro e nos do n.o 1 do aúo2." do

103/85, de 10 de Abril, torna--se

estudo rros seiviços compeientes dà

Recursos Humanos, a eüentual

extensão da convenção

publicada no Boletim do

de29 deDezembrode

A portaria a

aludida

Madeira,

CAPÍTULO I I
i
I

Área, âmbito e rev\âo
l

Cláusula 1."

(Âmbito)

I - O presente contrato colectivo de trabalho obriga, por

um lado, as empresas representadas pelas associações patronais

subscritoras e, por outro, todos os trabalhadores ao seu serviço

representados pelas associações sindicais outorgantes.

CONVENçÕES COLECTIVAS DE TRABALHO

CCTV PARA O SECTOR DOS SIMILARBS DE HOTELARIA.

e categorias previstas, bem como

inscritas ou não na associação

exerçam a actividade abrangida e aos

das profissões e categonas

sindicais outorgantes.

no processo de

no prazo de quinze

viso.

de Fevereiro

ardo

2 - As partescontratantes obrigam-se arequerer à Secretaria

Regional dos Recursos Humanos a aplicação das disposições

do presente contrato colectivo de trabalho às empresas do

mesmo sector económico que não estejam filiadas nas

associações patronais outorgantes, bem como a todos os

trabalhadores não sindicalizados.

Cláusula 2."

(Área)

A área dc al-'lrcaçlo cic contrato delìne-se peÌo terriiório da

Região Autírnonra <la Ìr4ardeìra.

e transcrita neste Jornal Oficial.

Lei n.o

se encontra em

Regional dos

são de uma portaria de

va referida em epígrafe,

e Emprego, I Série, n.o 48,

extensivas, ha Região Autónoma da

tornará as disposições constantes da

previstas, não Íiliados nas

trabalhadores ao seu

patronal signatári4

econom]ca

das mesmas,

a todas as

dias a contar da publicação do presente

Nos termos da lei, podem os

extensão deduzir oposição

Secretaria Regional dos Recursos Humanos,

de 1998. - O Secretário Regional dos Recursos

António Brazão de Castro.patronal signatiária que exerçam a actividade
i

todas as entidades patronais não inscritas na
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Cláusula 4..

(Vigência e Revisão)

I - ESte cgntrato enha èm vigor nos termos da lei.

2 - Porém, a tabela salarial produz efeitos desde I de
Setembro de 1997.

: - @Íantém-se a redacção em vigor).

4 - (ÌvÍantém-se a redacção em vigor),

5 - (Manténr-se a redacção em viggr),

6 - (Mantém-se a redacção em vigor).

7 - (Mantém-se a redacção em vigor).

8 - (Ìvlantém-se a redacção em vigor)..

9 - (lvÍantém-se a redacção em vigor).

Cláusula 25."

(Períodos Diário e Semanal de Trabatho)

. 
I 

_- 
Sem prejuízo de horrírios de duração inferior e regimes

mais favoráveis jápraücados, os períodós diário e semanal de
trabalho serão:

Quarenta horas semanais em cinco dias e meio ou em cinco
dias, nos termos do disposto nas cláusulas +0." 

" 
+O:_À,

respectivamente.

2 - Mantém-se a redacção em vigor.

3 - Elimìnado.

Cláusula 40."-A

4 - Os úabalhadores cujo horário de trabalho normal

\ì

seJa

5 - Aos habarhadores abrangidos pela cláusula apti.u* I
o disposto nos números três e quatro da òláusula 40.".

nocturno e compreendido entre as 22.00 e as g.00, ï:l

I
t
il
E

estabelecimentos com menos de 10 trabalhadores, terão
dia de descanso complementar semana. sim, semana não.

CAPÍTIJLO VII

Retribuição

Cláusula 76."

(Remunerações mínimas)

I - ( Mantém-se a redacção em vigor ).

2 - ( Mantém-se a redacção em vigor ).

. Clâusula 77."

( Prémio de conhecimento de línguas )

(Descanso Complementa r)

I - Os trabalhadores abrangidos pela presente convenção
que exerçam a sua actividade em estabelecimentos que tenham
ao seu serviço mais de dez profissionais, terão direito a um dia
de descanso complementar, que será anterior ou posterior ao
dia de descanso semanall quando aQueles estabelecimentos
não encerrem um dia completo por semana;

2 - Nosestabelecimentosqueencerremumdiacompleto
por semana e renrram ao seu serviço mais de dez trabalhadtres,
o dia de descenso complementar poderá ser, ou não, anterior
ou posterior ao dia de clescanso semanal.

3 - Nos estabelecimentos que tenham ao seu serviço até
dez trabalhadores pr derá adoptar-se um cjia completo de
descanso complementar, por acordo entre o trabalhdor e a
entidadc patronal.

I - Os profissionais que no exercício das suas fu4çõer
utilizem conhecimentos de idiomas eskangeiros em coiltacrL
directo ou telefónicocom opúblico independentemente dasua
categoria, têm direito a um prémio de 4.3g0$00, por cada uma
das línguas francesa, inglesa e alemã, salvo se qualquer destes
idiomas for o da sua nacionalidade.

2 - (Mantém-se a redacção em vigor ).

Cláusula 90."

(Yalor pecuniário da Alimentação )

Para todos os eleitos deste contrato o direito à alimentação
é computado pelos valores seguintes:

A Completa por mês 3.540$00

B Pequeno-almoco ........
Ceia .............
Almoço. Janrar (catla)

I r 3$00

I 76$00
334$00
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AN EXO II

TABELA SALARIAL

I

I

B

C

D
I

E

F

I
I

I

I

rvÍveIs CATEGORIAS GRI.JPOI GRI.JPOII GRTJPOIII GRI.]PO TV

A Director de Reitauránaq 147.010$00 133.300$00 l 18.920$00

Encarregado 133.300$00 12r.390$00 I 10.890$00

- ,,r:. '' , ',1-

Chefe de Coziúa
Chefe Pasteleiro

I 19.600$00 r 13.770$00 103.790$00 92.800$00

Chefe de Barman
ChefedeMesa-.i r .:$*r: :,

Chefe de Balcão
Chefe de Snack -

Coziúèiro de 1.' '" '

Pasteleiro de 1.'
Ecónomo ,'ì '-. , ,

111.410$00 106.390$00 98.770$00 88.400$00

Chefe de Self.Service
ChefedeCafetaria " "
Barman de l.t ì.,'.'

Empreg. de Mesa de,l.lr: , 
,

Empreg. Balcão de 1.1

Empreg. Snack l.'
Coziúeiro de 2.'
Pasteleiro de 2.' . :.

Controlador
Disco-Jokev

103.790$00 98.770$00 92.120$00 81.970$00

Barman de 2."
Empreg. de Mesa'de 2.'',,'
Empreg. Balcão de 2.'
Empreg. Snack 2,"
Cozinheiro dé 3."
Pasteleiro'de 3.'
Cafeteiro
Dispenseiro/Cavista
Porteiro
Marcador de Jogos
Em Preg. de Gelados

92.800$00 89.470$00 80.660$00 76.620$00

G
Caixa
Empreg. B alcão/Ì\4esas

Self-Service
J ro

89.580$00 85.070$00 77.230$00 74.470$00

H

Copeiro
Empreg. de limpeza
Lavadeira
Guarda Vestiários ou Lavabos

2." ano

85.690$00 80.890$00 76.390$00 73.620$00

J

ano Lo ano 72.100$00 68.490$00 64.710$00 63.850$00

z de 2." 68.490$00 64.820$00 61.940$00 60.760$00

tL Aprendiz de l.o ano 66.960$00 64.030$00 58.840$00 58.1 70$00

lM M 62 670.$00 60.3 I 0$00 s6.030$00 55. I 70$00
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ANEXO V

DEFrMçÃO DÉ FUNçÕES

Contraprgpõe-se a redacção em vigor,

Funchal, 19 de Dezembro de 1997,

Pela ACIF- Associação Comercial e Industrial do
- Funchal"- :l:' --'-.'"

(Assinaturas iÌegíveis)

Pela Federação dos Sindicatos da Hotelaria e

Turismo de Pornrgal.

(Assinaturas ilegíveis)

Pela Associação do Comércio e Serviços da RAM
' ' i;' ::: ..., ,i1i.it t.

(Assinatura ilegível)

Erltrado em 20 de Fevereiro de 1998.

Depositado em 26 de Fevereiro de 1998,a flas g7 verso do
livro 1, com o n.o6, nos termos do artigo 24." do Decreto-Lei
n." 5 l9-Clfl 9, de 29 de Dezembro.

DE,
rÊrrels

lì i1:,.1i!,;.. :' . r''rrl;i,-

E

E

DA
DA TABELA'SAI-ARIAI-, CLÁUSULAS DE EXPRESSÃO

1."

Area e

O presente Contrato Colectivo de celebrado

entre a Associação dos Industriais e Bordados

e Tapeçarias da Madeira e o Sindicato dos

Indústria de Bordados, Tapeçarias, Têxteis e

Região Autónoma da Madeira, obriga, por um lado,

naquela Associação inscritas e que venham a

exercer as Indústrias de Bordados e da Madeira, na

Rcgião Autónoma da Madeira, por os profissionais

ao serviço das mesmas, pelo referido Sindicato.

ula2.o

Vigência

a

3

5

'1,
6 -.......

presente contrato entra em vigor nos termos legais

por um período de um ano, enquanto não for

constante do presente contrato produz

efeitos retroactivos I de Janeiro de 1998.

Cláusula 36"

(Abono para Falhas)

8 -A

9

idoee

nciado por uma das partes contratiìntes I - O trabalhador quc cumr.rlativamente com ls Íìrncoc


