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7IJ--COT êntre a ASSICOM - Asaciação
noma da Madeira e a Federação dos

--'Ì" .,--

da lndústila. AssocÍhçào
Slndlcatos das lndústrlas

-.t: .,:r

da Construção : nsgtËo hutô
de Cerâmlca, Clmentos e Vldro

de Portugal - Para o Sector da lndústria Vldrelra da Região Autónoma da Madelra.

enúaçÉ[o do ïrabalho
REGUIÁMENTAçÃO DE TRABALHOPORTARIA DE

No decurso do processo de revisão do Contra-
to Colectivo de Trabálho para os Estabelecinren-
tos simílares de hotelaria, outorgado pela Associa-

ção lndustrial e Comercial do Funchal, Associação
de Retalhistas de Víveres e Similares de Hotelaria
do Arquipélago da Madeira e pela Federação Na-

cional dos Sindicatos da lndústria de Hotelaria e

Turismo de Portugal, publicado nos JORAM, lll
Série, n.o 15, de 16.8.83, n.o 15 de í.8.85 e n." 20

de Í6.Í0.86, verificou-se, após várias reuniões de

negociações entre as partes, uma situação de irn-
passe negocial.

Requerida a conciliação, foram promovidas
três reuniões e vários outros contactos com as
partes envolvidas, não tendo sido, no entanto, pos-

sível, mau-grado os esforços desenvolvidos nesse
sentido, obter-se o necessário acordo relativamente
às matérias em discussáo - a tabela salarial e vá'
rias outras cláusulas de expressão pecuniáría.

Consideradas as posições de intransigências
das partes e a sua incapacidade para alcançarem
o indispensável entendimento e verificados os de-

mais requisitos exprcssos no n.o 't do artigo 36."

do Decreto-Lei n.o 519-c1/79, de 29 de Dezembro,
foi decidida, por despacho do Secretário Regional
dos Assuntos Sociais de 24 de Agosto de 1987, a

elaboração de uma PRT para o sector, constituindo'
-se a Comissão Técnica encarregada de proceder
aos respectivos estudos preparatórios.

A presente regulamentação é o resultado des-
ses trabalhos, tendo-se na sua elaboração atendi-
do à dimensão e peso do sector em causa no qua-
dro económico regional e aos dados da conjuntura
económica disponíveis, procurando-se, assim,
obter a justa composição dos lnteresses envolvi-
dos e a harmonização possível das condlções de
trabalho no sector.

Nestes termos, manda o Governo Reglonal da
Madeira, pelos Secretários Reglonals dos Assun-
tos Sociais e do Turismo e Gultura, ao abrigo do
art.o 36.o do Decreto-Lei n.o 519-C1/79, de 29 de De-
zembro e da alínea c) do art.o Í.o do DecrêteL€l
n.' 294/78, de 22 de Setembro, o segulnte:

B,eÉulam

PRT PARA OS ESTABELECIMENTOS SIMILARES DE HOTELARTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

BASE I

fÁreo e âmbito)

A presente Portaria e aplicável, no âmbito da
Região Autónoma da Madeira. às relaçÕes de tra-
balho em que sejam parte, por um lado as entida{'
des patronais que exerçam a actividade de simila--
res de hotelaria, nos termos da classificação ds
estabelecimentos c. rstante do anexo l, e, por outro
lado, todos os trabalhadores ao seu serviço das pro-

fissões e categorias previstas no anexo ll.

BASE II

(Classlficação dos estabeleclmentos)

Para efeitos cia presente Portaria os estabeci-
mentos são classif icados nos grupos previstos
no anexo l.

BASE III

(Hmio de conheclmento de línguas)

O Vale:'do p'661o de conhecimento de iíngi,as
é de dois míl duzentos e setenta escudos. q

BASE IV

(Retríbulção mÍnlma dos .Extraer)

Ao pessoal contratado para os servlços ax-
tras serão pagas pela entidade patronal as remu-
nerações mínimas seguintes:

Chefe de Cozinha

Chefe de Mesa

Chefe de Barman

Chefe Pastelelro

Cozinheiro de í."
Pasteleiro de 1.'

Empregado de Mesa E Bar ... ...
Qualsquer Outros Proflaslonals

2 s00$00

2 500300

2 s00t00

2 s00$@

2 270300

2 270s00

2 100$00

1 930t00

Èì
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(Ilefinição de Íunçõec)

A definição de funções inerentes às profis-
sões abrangidas pela presente portarja é a cons-
tante do anexo ll:

BASE VII

(Clâsslficação e lntegração em níveis de quallÍicação

e remuneração)

I - Nos termos do disposto n.o 2 do artigo
Í1.'do Decreto-Lei n." 121/79, de 2 de Julho, as
profíssões pi'evistas na presente portaria são in-
tegradas em níveis de qualificação de acordo com
o anexo lll.

2 - Os níveis de remuneração são os cons-
tante-c do anexo previsto no número anterior.

BASE V]II

(Rernunerações mÍnlmas)

As remunerações mínimas mensais dos tra-
balhadores abrangidas pela portaria são as cons-
tantes do anexo lV.

BASE IX

(Ccranüa de anmanto mínlmo)

i : É garantido a todos os trabalhadores que
à data de produção de efeitos da presente porta-
ria venham auferindo remunerações de base
efectiva superior ao estabelecido na tabeta sala-
rial agora revista, num aumento mínimo de três
mll a oitocentos escudos.

BASE X

ftnÍclo d6 vlgench e cflcácla)
1 - A presente Portaria entra em vigor nos

termos legais.

2 - A tabela salarial e a garantia de aumen-
to rnínimo produzem efeitos desde 1 s,_. Setem-
bro de 1987.

Secretarias Regionais dos Assuntos Sociais
e do Turismo e Cultura, í8 de Setembro de í987.

- O Secretário Regional dos Assuntos Sociais,
Manuel Jorge Bazenga Marqucs. - O Seci-etár-io
Regional do Turismo e OLrrtrrra Jaãa Carlos Nurics
Abreu.

ANEXO I

Classificação dos estabelecimentos

1 - Para todos os efeitos desta Portaria as
empresas e estabelecimentos sãc class;f icados
nos seguintes gr{.tpos de remunerações:

GRUPO I - Estabelecimentos Similares de luxo.

{Restaurantes, Snacks, Self-Services, Cafés,
Pastelarias, Bares, Clubes, Night-Clubcs, Discote-
cas, Dancings e Boites).

GRUPO ll - Estabelecimentos Similai'es de 1."
Classe.

{Restaurantes, Snacks, SelÍ-Servíces, Cafés,
Pastelarias, Bares, Clubes, Níght-Clubes, Discote-
cas, Dancings e Boitesì.

GRUPO lll - Estabelecimentos Similares de 2j
Classe.

{Restaurantes, Snacks, Self-Services, Cafés,
Pastelarias, Bares, Clubes, Night-Clubes, Discote-
cas, Dancings e Boites).

GRUPO lV - Estabelecimentos Similares de 3..
Classe e sem interesse para o Turismo.

(Restaurantes, Snacks, Self-Services, Cafés,
Pastelarias, Bares, Clübes, Night-Clubes, Discote.
cas, Dancings e Boites),

2 - Os restaurantes, cafés e similares que
funcionem em unidades hoteleiras ou em comple-
xos turÍsticos ou hoteleiros e que sefam proprie-
dade das empresas que exploram os estabeleci-
mentos hoteleiros, ficam obrigados ao pagamento
aos trabalhadores ao seu serviço, pelo grupo de
remuneração aplicável à unidade hoteleira ou com'
plexo onde funcionam, excepto se, em virtude de
classificação turÍstica mals elevada devem resul'

EASE V

(Vebr pocunlórlo dr Clmanledo)

O direito à alimentação é computado pelos
valores seguintes:

1 820$00

s7800

90$00

t72$00

BASE VI

.2 : A garantia estabelecida no número an-
terldr, hão será aplicável nos casos em que da
tabela ealarial anexa resultar um aumento supe-
rior ao valor do aumento mÍnlmo.

A

B

Conple:o p/mês

Pequeno-almoço

Ceia

Almoço, Jantar (cada)

c,
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tar a aplicação de grupo superlor exceptuando
as situações existentes.

3 - A alteração da classificação turística de
qualquer empresa ou estabelecimento que deter-
mine a integração em grupo de remuneração in-
ferior, não poderá repercutir.se no grupo de re_
muneração a observar relativamente aos trabalha-
dores, mantendo-se quanto a estes a aplicação
do grupo de remuneração anterior à desclassifí-
cação. Esta disposição não se aplica às novas
admissões de trabalhadores.

panha e executa o funcfgnamcnto dos
controta o movimento das recettas 

" ïïlffir:exerce a fiscatização dos custos 
.e responde 

iãiamanutenção do equipamento e bom estado'ãe
conservação e higiene das instalações; ocupa.se
ainda da reserva de mesas e serviços O. Uli"a"l
da recepção de clíentes e das ruur ru.fr*üãl],
sendo responsável pela apresentação 

" Oi..ipìinï
dos trabalhadores sob as suas ordrens.

// - CoNTROLO

ANEXO II

DEFtNtçÃo DE FUNçÕES

| - DTBECÇÃO

| - Director de pestaurante _ Dirige, orienta
e fiscaliza o funcíonamento das diversas secçóes
e serviços de um restarrrante ou estabelecinrento
similar; elabora ou ai_- ,vâ as ementas e listas
do restaurante; efectua ou toma providências so-
bre a aquisição dos víveres e todos os demais
produtos necessárics à exploração e vigia a sua
eficiente aplÍcação; acompanha o funcÍonamento
dos vários serviços e consequente movimento das
receitas e despesas: organiza e colabora, se ne_
cessário, na execução dos inventários periódicos
das existências dos produtos de consumo, uten_
sílios de serviço e móveis afectos às dependên-
cias; colabora na recepção dos clíentes, ausculta
os seus desejos e preferências e atende as suas
eventuais reclamações. Aconselha a administra-
ção ou o proprietário no que respeita a investi-
lrÌêfiìrrs, decide sobre a organização do rsstau-
rante ou departamento, elabora e propõe prano
de gestão dos recursos mobilizados pela expio-
ração. planifica e assegura o funcionamento das
estruturas administrativas, define a política co-
mercial e exerce a físcalÍzação dos custos; é aincla
responsável pela gestão do pessoal, dentro dos
limites fixados no seu contrato individual de tra-
balho. Pode representar a administração dentro
do âmbito dos poderes que por esta ,lhe seja
conferido, não sendo, no entanto, exigívet a re-
presentação em matéria de contratação colecflva,
nem em matéria contenciosa do tribunal de tra-
balho.

2 - Encarregado_ Dirige, orienta, fiscariza e
coordena os serviços dos estabetecimentos ou
secções de comidas e bebidas; efectua ou super-
visa a aquisição, guarda e conservação dos produ-
tos perecívels e outros, vlglando a sua apticação
e controlando as existências e lnventár.los; etabora
as tabelas de preços e horárlos de trabalho; acom-

| - Controlador - Verifica as entradas o
saídas diárias das mercadorias (géneros, bebidas
e artigos diversos) e efectua os respectivos re-
gistos, bem como determinados serviços de escri-
turação inerentes à exploração do estaberecímento.

Controla e mantém em ordem os inventárlos
parciais e o inventárío geral; apura os consumos
diários; estabelecendo médias e elaborando estâ-
tísticas. Periodicamente verifica as existêncÍas
(stocks) das mercadorias armazenadas no econo
mato, cave, bares, etc. e do equipamento e uten-
sílios guardados ou em serviços nas secções,
comparando-os com os saldos das fichas respec-
tivas.

Fornece aos serviços de contabilidade os ele-
mentos de que estes carecem e controla as re-
ceitas das secções.

lnforma a direcção das faltas, quebras e outras
ocorrências no movimento adminÍstrativo.

/// _ PORïARIA

I - Porteiro - Executa tarefas relacionadas
com as entradas e saídas de clierrtes e pequenos
serviços.

2 - Guarda de Vestiário - É o profissional
que se ocupa do serviço de guarda de agasalhos
e outros objectos dos clÍentes, podendo, cumula-
tivamente, cuidar da vigilância, conservação e
asseio das instalações sanitárias e outras desti-
nadas aos clientes.

3 - Mandarete - É o profissional que se
ocupa da execução de recados e pequenos ser-
viços dentro e fora do estabelecimento, sob a

orientação do chefe da portaria ou chefe da de-
pendêncla a cuJo serviço se ache adstrito. PoCo

ocupar-se da condução dos elevadores destinados
8o transporte de clientes, assim como do asseio

dos mesmos e das zonas públicas do estabeleci-

mento.

€

C

c]



.l*l'

IDE DE,1987

*

ï

/y - ÀTESAS

| - Chefe de Mesa - Dirige e orienta todos
os trabalhos relacionados com o serviço de mesa;
define as obrigações de cada trabalhaclor cla sec-
ção e distribui os respectivos turnos (grupcs de
mesas); elabora o horário de trabalho tendo em
atenção as necessidades do serviço e as cl,spo-
sições legais aplicáveis; estabetece, cje acordo
com a direcção, as quantidacles de utensílios de
mesa necessários à execução de unr serviço efi_
ciente, considerando o mcvimento normal e classe
das refeições a fornecer, verificando ainda a sua
existência mediante inventárío periódicos; acom_
panha ou verifica cs trabalhcs de iinrpeza clas
salas assegurando-se da sua perfeita higiene e
conveniente arrumação; providencia a lir-npez.e ïe_

, gular dos utensílios de trabalho, orienta as pre_
parações prévias, o arranjo das mesas para es
refeições, dos móveis expositores, de abaste cí_
mento e de serviço, assegura a correcta aprese.n
tação exterior do oessoat; fornece instruÇões sobre
a composição dos pratos e eficiente execuçãc dos
serviços. Nas horas de refeições recebe os clien_
tes e acompanha-os às rnesas, poclendo atenc,ler
os seus pedidos; acompanha o serviço de nresa
vigiando a execução dos respectivos traballros;
recebe as opiniões e sugestões dos clientes e
suas eventuais reclamações, procurando dar a
estas pronta e possível solução, quando justifi-
cadas; colabora com os chefes de cozinha e de
pastelaria na elaboração cJas emenias das refei_
ções e listas de restaurante, benr cotno nas su-
gestões para banquetes e outros se;-viços., tendo
em atençãc os gostos ou preferências cja clienie_
la, as possibilidades técnicas do equipanrento e cio
pessoal disponível. pode ocupar-se do serviço de
vinhos e ultimação de especialidades culinárias.
Pode ser encarregado de superintender nos ser_
viços de cafetaria e copa e ainda na organização
e funcionamento cla cave do dia.

2 - Empregado dc Mesa cle í.a _ Serve re_
feições e bebidas a clientes: Ë responsável por
um turno de mesas. Executa e colabora na prepa_
ração das salas e arranjo das mesas para as di-
versas reÍeições, prepara as bandejas, carros de
serviço, móveis de exposíção de frutas e mesas
destinadas às refeíções e bebidas nos estabele-
cimentos.

Acolhe e atende os clíentes, apresenta_lhes
a ementa ou lista do dia, dá-lhes explicações sobreos diversos pratos e bebidas e anota os pedidos;
serve os alimentos escolhidos; etabora ou mandaemitir a conta dos consumos, podendo ofectuar
a sua cobrança.

. Segundo a organização e classa dos estabele.
cimentos pode ocupar-se, só ou com a cotaUorãçà-o
de um empregado, de um turno de mesas, servindo
directamente acs clientes, ou por forma indirectã
utilizando carros ou.mesas móveis; espinha peix;;:
trincha carnes e ultima a preparação de'.ur,Ã
pratos; pode ser encarregado da guarda e con-
servação de bebidas dcstinadas ao consumo diário
da secção e proceder à reposição da respectiva
existência. No fiiral das refeições procede e cola_
born na arrurnação da sala, iransporte e guarda
dos alirnentos e bebidas expostos para venda ou
sei-viço e dos utensílios de uso permanente. Cora_
bora na execucão dos inventários periódicos e
vela pela higiene dos utensílios.

.3 - Entp:eg:Co de h4esa cJe 2." _ Serve re-
ieições e bebidas a crientes, ajucrando ou substi-
tuindo o empregado cle nresa de 1.", colabora na
arrumação das .:, jas, no arranjo das mesas e velapela linrpeza cJ :ttensílios, cuida do arranjo dos
aparadores e do seLr abastecímento com os uten_
sílios e prepa;-acões necessárias ao serviço; exe_
cuta quaisquer :ervicos l)repai,atórios na saÍa,
iais conro a tíoca de i.oupas; auxilia nos preparos
dc ofício, auxi!ia ou execuia o serviço de peque_
nos-almoços nos estabelecimentos. Regista e trans-
rnite à cozinha os ped:clos feiios pelos clientes.
Pode emitír as contas das refeições e consumos
e cobrar as respectivas inrpoi,tâncias.

4 - frltircacjttr cle Jogros _- É o profissional
encarregado do i'ccìnio onde se encontranr jogos
de sala; conheca o funcionamento e regras dos
jogcs praiicacjos i''o esiabeleeimento. pi-esta e-"cla_
reciment'os aos clientes sobre esses mesmos
jcgos. Eventualnrente pode ter de executar serviços
de balcão e bandeia.

Y-BAR

| - Chefe de "Barmarr _. Superintende e
executa toclos os trabalhos de bar.

2 - Barntan de í." - 
prepara e serve bebidas

simples ou compostas, cuida da limpeza e arranjo
das instalações do bar e executa as preparações
prévias ao balcão, prepara cafés, chás e outas
infusões e serve sanduíches, simptes ou compos-
tas, frÍas ou quer.ìtes. Elabora ou manda emltir as
contas dos consurnos, observando as tabelas de
preços em vigor e respectivo recebimento. Cola-
bora na organização e funclonamento de recepções.
de banquetes, etc. Culda do asseto e higiene dos
utensflios de preparação e servtço de bebldas.

Pode substitulr o chefe da .Barmanr oBS suas
faltas e impedimentos e proceder à requlslção doo

.:ì
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l*tgos necessárlos ao funclonamento e à recons-
tituição das exlstências; procede ou colabora na
execução de inventários periódicos do estabele-
cimento ou secção.

3 - Barman de 2." -,É o profissional que cola-
bora com o Barman de 1." executando as suas
funções. Cuida da limpeza e higiene dos utensÊ
lios de preparação e serviço de bebidas.

1 - CheÍe de Balcão - Superintende e exe-
cuta os trabalhos de balcão.

2 - Empregado de Balcão de í." - Atende
e serve os clientes em restaurantes e similares,
executando o serviço de cafetaria próprio da sec-
ção de balcão. Prepara embalagens de transporte
para serviços ao exterior, cobra as respectivas
importâncias e observa as regras e operações
de controlo aplicáveis; atende e fornece os pedi-
dos dos empregados de mesas, ceftificando-se
previamente da exactidão dos registos, verifica se
os produtos ou alimentos a fornecer correspondem
em qualidade, quantidade e apresentação aos pa-
drões estabelecidos pela gerência do estabeleci-
mento; executa com regularidade a exposição em
prateleiras e montras dos produtos para venda;
procede às operações de abastecimento; etabora
as necessárias requisições de víveres, bebidas e
outros produtos a fornecer pela secção própria,
ou procede à sua aquisição directa aos fornece-
üores; efectua ou manda exeüutar os respectivos
pagamentos, dos ouais presta contas diariamente
à gerência; executa e colabora nos trabalhos de
limpeza e arrumação das instalações, bem como
na conservação e higiene dos utensílios de ser-
viço; efectua ou colabora na realização dos inven-
tários periódicos da secção. Pode substituir o
controlador nos seus impedimentos ou ausênciaS.

3 - Empregado de Balcão de 2." - É o pro-
fissional que colabora com o empregado de bal-
cão de 1.r, executando as funções definidas para
este.

4 - Empregado de Gelados - Confecciona
gelados e abastece os balcões ou máquinas de
distrlbulção. Serve os clientes.

Gompete-lhe cuida,r do asseio e higiene dos
produtos, equipamentos e demais utensilagem,
bem como das instalações.

Pode eventualmente colaborar no serviço de
refeições e bebidas.

Vll 
-.SNACK-BAR' E .SELFSERVICE'

í - Chefe de .Snack-Blrt - É o profissional
que num snack-bar chefia, orienta e coordena o
pessoal a seu cargo, fiscaliza os arranjos de pre-

parações de mesas frias e gelados e cafetaria ou

de outros sectores de serviço; colabora com o
chefe de cozinha na elaboração das ementas;
supervisiona o funcionamento das refeições e

atende os clientes, dando-lhes explicações sobre
os diversos pratos e bebidas; anota os pedidos,

regista-os e transmite-os às respectivas secções-

Define as obrigações de cada componente
da brigada, distribui os respectivos turnos e ela-

bora os horários de trabalho, tendo em atenCão (
as necessidades da secção.

Acompanha e verifrica os trabalhos de lim-
peza da secção, assegurando-se da sua perfeita

higiene e conveniente arrumação.

2 - Chefe de "Se/f-Service" - É o profis-

sional que nos estabelecimentos de serviço di-

recto ao público (.self-servics") chefia o pessoal,

orienta e coordena a execução dos trabalhos e

preparação do serviço, podendo fazer a requisição

dos géneros necessários à sua confecção.

Executa ou colabora na realização de inven-

tários regulares ou permanentes.

3 - Ernpregado de "Snack-Bar" de 7."

Atende os c/ienfes, anota os pedidos e serve re-

feições e bebidas, cobrando as respectivas im-
portâncias. Ocupa-se da limpeza e preparação dos

balcões, mesas e utensílios de trabalho. Colabora

nos trabalhos de controlo e na realização dos

inventários periódicos e permanentes, exigidos
pela exploração. Emprata pratos frios, confecciona

e serve gelados.

4 - Empregado de .Snack-Bar, de 2., - É

o profissional que colabora com o empregado

de .Snack-Bar' de 1.o, executando as funções

definitivas para este.

5 - Empregado de Batcão/Mesas de 'Self'
-Service, - Serve refeiçóes e bebidas. Ocupa'se

da preparação e limpeza dos balcões, salas, mesas

e utensílios de trabalho, Abastece ainda os bal-

v/ - BALCÃO

ci
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côes de bebidas e comldas confeccionadas e
colabora nos trabalhos de controlo exlgidos peta
exp!oração.

vlil - coztNHA

í - Chefe de Cozinha - Organiza, coordena,
dirige e verifica os trabalhos de cozinhs Ç e grillr
nos restaurantes e estabelecimentos similares;
elabora ou contribui para a elaboração das emen-
tas e das listas de restaurantes com uma certa
antecedência, tendo em atenção a natureza e o
número de pessoas a servir, os víveres existentes
ou susceptíveis de aquisição e outros factores
e requisita às secções respectivas os géneros
de que necessita para a sua confecção; dá ins-
truções ao pessoal ,e cozinha sobre a prepara-

ção e confecção dos pratos, tipos de guarnição
de quantidades a servir, cria receitas e prepara
especialidades, que acompanha o andamento dos
cozinhados, assegura-se da perfeição dos pratos
e da sua concordância com o estabelecido: veri-
fica a ordem e a limpeza de todas as secções e
utensílios de cozinha; estabelece os turnos de tra-
balho; propõe superioi-mente a admissão clo pes-
soal e vigía a sua apresentação e higiene; man-
tém em dia um inventário de todo o material de
cozinha; é responsável pela conservação dos a!i-
n',entos entregues à secção; pode ser encarregado
do aprovisionamento da cozinha e de elaborar
um registo diário dos consumos. Dá informações
sobre quantidades necessárias ìrs confecções dos
pratos e ementas; é ainda responsável pela ela-
boração das ementas do pessoal c pela boa con-
fecção das respectivas refeições, qualitativa e
quantitativamente.

2 - Cozinheiro de 1.,, 2., e 3." - Ocupa-se
da preparação e confecção das refeições e pratos
ligeiros; elabora ou colabora na elaboração das
ernentas; recebe os víveres e outros produtos
rìecessárlos à confecção das refelções, sendo res-
Donsável pela sua guarda e conservação; prepara
o peixo, os legumes e as carngs e procede à
execução das operações cullnárias; emprata e
0uarnece os pratos cozlnhados; confecclona og
doces destlnados às refelções. Vela pela tlmpeza
da cozlnha, dos utensílios e demals equlpamen-
tos.

/X - PASTEI.ARIA

í - Chefe/Pastelelro - É o profissional que
planifica, dirige, distribui, coordena e fiscaliza
todas as tarefas e fases do trabalho de pastelaria
nele intervindo onde e guando necessário. Requi.
sita matérias-primas e outros produtos o cuida
da sua conservação, pela qual é responsável. Cria
receitas e colabora na elaboração das ementas e
listas, escolhendo as sobremesas. Mantém em
dia os inventários de material e stocks de material
e stocks de matérias-primas.

2 - Pasteleiro de 3.a - É o proflssional que
trabalha com as máquinas e delas cuida, não sendo
responsável pelo funcionamento. Executa ou cola-
bora nos trabalhos de limpeza das instalações,
utensílios e demais equipamentos da secção. Esta
categoria só poderá existir nos restaurantes e

similares com fabrico de pastelaria.

X - ECONOMATO

í - Ecónomo - Ê. o profissional que procede

à aquisição, armazenamento, conservação e dis-
tribuição às secções das mercadorias e artigos
necessários à empresa. Procede à recepção de

artrigos e veriÍica a sua concordância com as

respectivas facturas e requisições; organiza e

mantém actualizadcs os ficheiros de mercadorias

à sua guarda pelas quais é responsável; executa
e colabora na execução de inventáríos periódicos;

assegura a limpeza e boa ordem de todas as

instalações do economato.

2 - Despenseiro - Compra, quando devida-
mente autorizado, transporta em veÍculo destinado
para o efeito, armazena, conserva, controla e for-
nece as secções mediante requisição as merca-

dorias e artígos necessários. Ocupa-se da higiene
e arrumação da secção.

3 - Cavisfa - Recebe, armazena, conserva
e distrlbul às secções vinhos e outras bebidas
necessárias ao seu funcionamento.

Assegura a laboração da cave do día.

X/_CAFETARIAECOPA

| - Cafetetro - Prepara café, chá, leite, ou'

tras bebidas quentes e frias não exclr-rtivamente
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diante requislção às secções de consumo. Cota-

bora no fornecimento e serviço de pequenos-al-

moços e lanches. Assegura os trabalhos de lim-
peza das instalações, utensílios e demais equipa-
mentos da secção.

2 - Copeiro - Executa o trabalho de lim-
peza e tratamento das louças, vidros e outros
utensílios de bar, mesa e cozinha usados na pre-

paração de bebidas e serviço de refeições: coopera

na execução das limpezas e a:.rumações da copa

e pode ter de substituir o caÍeteiro nas suas
faltas e impedimentos.

3 - Chefe de Cafetaria - Ê. o profissional
que superintende, coordena e executa os traba-
lhos de cafetaria.

xil - LTMPEZA E SERVTÇOS GERATS

í - Empregado de Limpeza - É o profissional
qué se ocupa de trabalhos de limpeza, conser-

vação, arrumação e outros serviços gerais. '

2 - Guaida de Lavabos - Assegura a lim-
peza e asseÍo dos lavabos e locais de acesso

aos mesmos, podendo acidentalmente substituir
o guarda de vestiár.io níìs seus impedimentos.

xtil - AN|MAçÃO
1 - Disk-Jockey - É o profissional que opera

os equipamentos de som e luzes em boites, dan-

cings e outros recintos.

XIV - JARDIM

1 - Jardineìro - Ocupa-se do arranjo e con-

servação dos jardins, piscinas, arruamentos e

dernais zonas exteriores dos estabelecimentos.

xv - RoUPAR|A/LAVANDARTA

1 - Lavadeira - Ocupa-se da lavagem e lim-
peza manual ou mecânica, incluindo o processo
de limpeza a seco, das roupas de servÇo, podendo
ter de assegurar outros trabalhos da secção.

ANEXO ilr

ENOUADRAMENTO,EM NÍVEIS DE QUAUFTCAçÃO
E DE REMUNERAçÃO

tÂt800flÂt PR0R$t0lÀll

Director de Restau;'ante

Encarregado B

cChefe de Cozinha
Chefe de Pasteleiro

Ch:fe de Barmen
Mesa
Balcão
Snac'k

Pasteleiro de í.'
Cozinheiro de í.'
Ecónomo

Chefe de Self-S. rvice
Chefe Ce Cafe., ';a
Barnren de Í.'
EmpregaCo de Mesa de 1.'

Balcão de 1..

Snack de i..
Pasteleiro de 2.'
Cozinheiro de 2.'
Controlador
Disco-JoCkey

Barmen de 2.'
Ënrpregad'o de Mesa de 2.'

Balcão de 2..

Snack de 2.'
Cozinheiro de 3.'
'Pasteleiro de 3.'
Cafeteiro
Despcnseiror'iavista
Portelro
Marcador de Jogos
Empregado de Gelados

Em. Balcão/Mesa, Self€ervice
Jardineiro

Copeiro
Empregado de Limpeza
Lavadeira
Guarda Vgst. ou Lavabos
Estagiário de 2.. ano

Estaglárlo de i.. ano

Á,prendlz de 2.. ano

2.2

2.2

3

2.2

4.2
4.2

4.2
4.2
4.2

D

E

4.2
4.2
4.2
4.2
5.3

5.3

5.3
5.3

5.3

5.4

5.3

5.3

5.3

5.3
6.2

6.2

5.3
5.3
6.2
6.2
6.2

F

a) Eetar olttraçôes gofladonals não rão pasríwb dc cn
quadrrrnano sn nÍveb ds quallf{c!ção, cm vlrüda dc
soÉm consldendor ccta&c da tranrlçft pare una crtl
gorla proflrslonal.

lllnl dr
lenmrnçic

llrrel dr
0rnlillcrção

1.Í A

2.2

6.2
6.t G

2l

Aprendlz de í.. ano

7.2
7.2

6.2

7.2
2l

H

J

L2l

Mandarste M2t

G
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TABEIÁ DE REMUNERAçÕES

GRUFO I

52 630$00

43 900s0c i 42 310s00

42 310$00

40 460$00

GRUFO II

63 070$00 s6 210$00 49 860$00

s7 400$00 s2 s10$00 46 290S00

53 820$00 49 070500 43 900$00

s0 2s0$00 46 680S00 41 790S00

46 680S00 43 s00$00 i 38 7s0s00

s50s00

070$00

600$00

D

E

F

Barman de 2-.
Empregado de Mesa de 2..
Empregado de Balcão de 2..
Emprégado de Snack de 2.,
Cozinheiro de 3..
Pasteleiro de 3..
Gafeteiro
Despenseiro/Cavista
Porteiror
Marcador de Jogos
tmpregado de Gelados

Emp." Balcão/Mesas Setf-Service
Jardineiro

Copetro
Empregado de Limoeza
Lavadeira
Guarda Vestiário ou Lavabos

G

38 090$00

36 500300

36 100$00

3rì 240$00

Estaglárlo do 2.. ano

t

ilÍvEts CÂTEGORIAS GRUFO tII GRUK) IV

Director de RestauranteA

B

c Chefe de Gozinha
Chefe de Pasteleiro

Encarregado

Chefe de Barman
Chefe de Mesa
Chefe de Balcão
Chefe de Snack
Cozinheiro de 1..
PasteleÍro de 1..
Ecónomo

Chefe de Self-service
Chefe de Cafetaria
Barman de 1..
Empregado de Mesa de 1..
Empregado Balcão de 1..
Empregado Snack de 1..
Cozinheiro de 2..
Pasteleiro de 2."
Controlador
Disk-Jockey

49 070$00

3s 170$00

H

40 200$00

s8 220300

32 400$00

34 780$00

30 160s00

Estag!árlo do 1.. ano
Aprendlz do 2.o ano

34 I 20$00

32 400$00

30 550300

29 230$00

-

-

-

J

L

M

30 680$00

Aprendiz do i.o ano 31 6Í0$00 30 280$00

29 620$00 28 430t00Mandarete

28 700$00

27 5Í0800

26 060300

'zrTtoloa

26 4s0100

cl


