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REGIÃo AUToNoMA D MADEIRA

JONTAL OFIIIA
Sexta-feira, 2 de Dezembro de 19
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SUMÁRIO
REGULAMENTAçÃO DO THABALHO

if .Portarias de Regulamentação de Trabalho

PFIT nârâ íìç Fetahol imentn Simila res de Hotela a da Reoião oma da Madeira.

e

Portarlas de Extensão:

- PE cias Altei'ações ao CCT entre a Associação Nacional dos lndustriaís de Fotografia e a Fede-
ração Portuguesa dos SÍndicatos de Celulose, Papel, Gráfica e lmprensa e Outros.

:- PE do CCT celebrado entre a Associação l'Jacional cle T:'ansportes Públicos Rodoviários de Mer-
cadorias e o Sindicato de Trabalhadores de Transportes Hodo,riários da R.A.lV. - para os Trans-
po;'tes Públicos Hodovìários de Mercadorias.

- Aviso para PE das Alterações do CCT enire a Associação Portuguesa das Empresas Cinemato-
gráficas e Outra e o Sindicato da Actividade Cinematográfica e Outros.

Goiúvenções Cctectivas de Trabalho:

:- CCT entre a Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas e Outra e o Sindicato da
Actividade CinematográÍica e Outros.

i- CCÏ entre a AEEP - Associação de Representantes de Estabelecimentos de Ensíno Pariicular
e a FENPROF - Federação Nacional dos ProÍessores e Outros (Alteração Salarial e OutrasJ -Rectif icação.

EsELAÇOHS HEB TIBABALIIO

EBeÉuEEamnenúagão do TrabaEEro
FORTARIA DE RBGULAIïTBNTAçÃO DE TRABALH0
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O processc ie i'e';isãc do csiai:ic coleciivc cl .
ilabaíhc p:Ìr'iì LìS eslfl-=i::;ii;;;,,: ..::r:iareS ci= i-,

telai-ia cla Reglão A.iriói.lci-na ci: l'.ì:i:ieii'a, oLltoíi;.
cio pela ,rlssociaçãc Comercial c ;,tciusii'ial do Fii,,
chal; Associacãc cios Retallrisias cje Víveres e S;.
milares dc Hoielaría clo Arquipélago da f,4a,Cei;'r

:, pela FeCe:aiãc l.iacion:rl cios Sindi,:atos cla lndús-
...- J- rt^.-r ..- ^ T...,:__- .l - - .._ ^r ::_: :ii:.:j:;. .. _,; it-. .j iLl;rJrj.- .._ . , ,.. ,

,r: J:;nrl Oii;r.i! c!:r Regiã:,1.'-: i:::,:l da l',!a:le:i'-r,

i.i Série, i-r.' ir d3'í ô cle Agcs;r ce ;Jil, n.''i 5 o':
1 clo Agosto de1g85, n." 20 cle 1ô ce oL:tubro de

193ô e n.'22 ëe 16 de Novembro de 1987, não lo'
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çi'cu o acci'clc Ír I ' rclispensárrel para a i-espetcirra
.,,,^...r.?.

l':'',t ''''- :lr Gci,e rno :' ' -r-.-:l ll:' ::-

:'.. l';,-:i'i,- tloi ,. . -:si:aiiva auiÓr,ci',,a na reJula-

ircir'Laçãc coi3... .-:s condições Ce rrabalho. Con-

tuCc, med:arite a inii'ansigêncía e incapacidade ne-

gocial maniíestada pelcs parcelrcs scciais respec-

tivos para alcançar o necessário entenciimento, não

serÍa justo para os irabalhaciores não actualizar as

suas remunerações.

Assim, e por depacho do Secretário Regional

dos Assr:ntos Sociais, publlcado no Jornal Oficial
da Região Autónoma da Madeira n." 20, lll Série

de l7 de Outubi'o Ce 1988, foi constituícia uma co-

missão técnica a íirn de proceder aos estudos pre-

par-atórios para revisão da tabela salaria!.

Conr a presenie regulamentação resultante
dos referidos trabalhos atentos na sua elaboração

à dimensão e peso do sector em causa na activi-
ciade económica regional e, tenclo sido ponderados

os dados disponíveis, procura-se obter o justo equi-

líbrio de interesses mediante uma adequada re-

muneração do Íactor trabaiho.

Nestes termos, manCa o Governo Regional,
pela Vice-Presicjência e Coordenação Económica

e Secretaria Regional da Administração Pública, ao

abrigo do art.o 36.' do Decreto-Lei n." 519-C1/79,

de 29 de Dezembro e Ca a!ínea c) do art.o 1." do

Decreto-Lei n.' 294/78, de 22 de Setembro, o se-

guinte:
BASË I

(Área e Âmb:to)

A presente portaria é aplicárrel, na Região

Autónoma da Madeira, às relaçóes de trabalho que

sejam parte, por um lado as entidades patronais
que exerçam a activiCade de similares de hotela-
ria, nos termos da classificação de estabelecimen-
tos referidos na Base ll, e, por outro, todos os tra-
balhadores ao seu serviço das profissõe e cate-
gorias previstas na Base ltl desta portaria.

BASE II

(OÍassificação dos estabelecimenbos)

para efeitos da presente Portaria os estabele-

cimentos são classificados nos termos constantes

cjo Ane;lo I cja PHT pa:a os estabelecimentos simì-

lares Ce hoielaria cia Regiãc A.utóitcnra ,:ia l.ladeira,
-,,1. l:.-.--.:^ -^ ! .' a\!' -ì ' .l^ I :. ,'.-.,-,.,::-,:,. .;-.r::,uá i.J : Vr - -, ; ..-....

cia ;^u4a,ieira n." 13, iil 34rie ce 'r :l : Ci',iibrc
(e 1987.

I /.:: : !

iDeÍinição dc íunções e enqu:.dramento ern r.íveis

c'e qualiÍicsçãc)

A ciefinição de funções das prcfissões abran-

gidas pela presente Poriaria e o respectivo enqua'

dramento em níveis de qualificação é o constante

do Anexo ll Ca FRï pubiicada no Jarnal Oficial

cia Região Autónoma da tr4adeira n." 19, lll Sér'ie de

1 de Outubro de 1987.

EÂsE IV

(Reli:rne;'açõe: rnínimas)

As remunerações míniiras mensa!s cios traba-

lhaclores abranEic.los pela presente portaria sãc os

ccnstantes do Anexo l.

BASE V

(Gereatia de aumer'rtc mín,imo)

i. É garantido a tcdos cs trabaihadores que

à data de produção de efeitcs da presenie Portaria

venlrarn auferincio remunerações cie base efectiva

supeiior ao estabeleciCo na tabela salarial, agora

revista, um eumenio mínimo de 4 i5CS00.

2. A garantia estabelecida no número anterlor,

não será aplicável nos cascs em que da tabela

salarial anexa, resultar urn aumeiìto superior ao

valor do aumento mínimo.

BASE VI

(lnícío de Vigência o eficácla)

1. A presente portaria enira em vigor nos ter-

mos da lei.

2. A tabela salarial e garantia do aumento mín

nimo produzem efeitos desde 1 de Setem'bio

de 1988.

Vice-PresidêncÍa e Coordenação EconómÍca e

Secretaria Regional da Administração Pública'

16 de Novembro de 1988. - O Vice-Presidente'

Miguel José Luís de Sousa. - O Secretár'io Re-

cretário Regional da Adnrinistraçáo Pública, i'4e-

nuel Jorge Bazenga Marques.
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TABELA DE REMUNERAÇÓES
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Chefe de Self-Service ... ...
Chefe de ,Cafetarla

Barman de 1.. ...
Empregado de Mesa de 1..
Empregado de Balcãc de 1..
Empregadc de Snack de 1..
Cozinheiro de 2.. ... ... ...
'Pasieleiro de 2.. ... ... ...
Controledor
Disco-ickey

Barman de 2.. ...
Empregado de Mesa de 2..
Empregado de Balcão Ce 2..
Emprcgado de Snack de 2..
Cozlnhe,iro de 3.. ... ... ...
Pasteleiro de 3........ ...
CaÍeteiro
Dispenseiro/Cavista
Portei ro
Marcador de .i'ogos
Empregado de Geladcs ...

Em,preEado Balcãoy'Mesas SelÍ.
-Service

JarCineiro

F

G

H

Copeiro
Empregado de l mpeza ...
Lavadeira
Guarda Vestiários ou Lavabos
Esiagiáric Ce 2." ano

Estagìário de 1.. anc 37 400s00

38 1 00sC0

JJ 5L'u -\UU JJ IU','t
t
t

35 5C0ic0

--;-;ii0L j! 4-i- ruU 30 2t, -

Níveis Grupo IGategorias

Dì .ector de Fes1auran:e 76 200$00

E.ncar,regado 69 100s00

I

62 C0CS00
Chlfe de €czinha ..
Chefe rPasteleiro...

Chefe de Barman
CheÍe de Mesa ..
Chefe de Balcãc
CheÍe de Snack .

Cozinheiro de 1..
Paste!eiro de 1..
Ecónomo

57 700S00

53 800500

Grupo lll Grupo lV

69 100s00 61 ô00s00 54 600500

62 900S00 57 500$00 50 700s00

s9 00c900 53 B00S0c 48 í00s00

55 100500 51 200s00 45 800s00

51 200S00 47 700S00 42 s00S00

46 400s00 41 800300 39 700sC0

44 100s00 40 000s00 38 600500

Gn{ro lt

48 í00s00

4ô 400s00

44 400500 39 60050041 900s00

35 5J0S00

M Ír4anda rete 32 500s00 31 200$00 29 000s00 28 60051',-ì


