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(AÍ'ìbito)

| - O presente contrato colectivo de traba_

I ," ;:*""llJ. ïIu lxol;,ll"l iïi;::,.,ïï:ï iï:
outro, todos os trabalhadores ao seu serviço re.

ffï:::ro"t 
pelas associações sindicais outor-

l- 2 - As partes contratantes obrigam-se a re-

fuerer à L';cretaria Regional do Trabalho a apli-
õação das disposições do presente contrato colec-

;1ivo de trabalho às empresas do mesmo sector

lconómico que não estejam filiadas nas associa-
'ÇÕes patronais outorgantes, bem como a todos
os trabalhadores não sindicalizados.

I cLAUsuLA 2.

I
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(Áre)

A área de aplicação do contrato define-se pelo
território da Região Autónoma da Madeira

6 - As partes deunciantes poderão dispor de
oez dias para examinar a contraproposta.

7 - As negociações iniciar-se-ão sem qualquer
dilação, no 1.o dia útil, após o termo dos prazos
referidos nos números anteriores.

8 - As negociações durarão dez dias, com
possibilidade de prorrogação por igual período, me-
díante acordo das partes.

9 - Da proposta e contraproposta serão en.
viadas cópias à Secretaria Regional do Trabalho.

CLAUSUTÂ 76.'

| - lgua! à redacção em vigor

2-A tabela salarial constante do Anexo ll,
produz efeitos a partir de 1 de Abril de Í984
e será revista anualmente.

3 - lgual à redacção em vigor

4 - Relativamente aos trabalhadores cuja re-
muneração pecuniária de base efectlva seja su.
perior ao que pela tabela salarial agora revísta
lhes é devído, é garantido um aumento mínimo
de 2.500S00 à data de entrada em vlgor deste
instrumento, (1/4/84), se da tabelasalarlal anexa
lhes resultar um aumerìto inferior ou não resultar
qualquer aumento.

CLAUSULA 77..

| - Os profissionais que rìo exeho da"
suas funções utilízem conhecimentos de ldiomas
estrangeiros em contacto directo ou telefónrco
com o público lndependentemente da sua cate'
gorig, têm direlto a um prémio de 1.600300' por

cdda uma das lÍnguas francesa, inglesa. alemã
e escandinavas, salvo se qualquer destes idiomas
for o da sua naclonalldade.

2 - lgual à redacção p1p 
'i<1ot

CLAUSULA 4..

' (Vig6ncra c ruvlsão;

Í - Este contrato colectivo de trabalho vigo-

f

At-

.Ê<

G
rará pelo prazo de dois anos, após a sua publica

f"
nos mesmos termos da lei.

2 - Porém a tabela salarial vigorará pelo
jlazo máximo de doze meses com efeitos re-

foactivos desde í de Abri! de 1984.

- 
3 - A denúncia poderá ser feita, decorridos

lnt" ou dez meses sobre a data referldo no n." 2,
k)ntorme se trate do clausulado geral ou da ta-
bela salarial.

t 4-A denúncta, para ser vállda, deverá ser
Ìemetlda, por carta reglstada com avlso de recep-
lio, às demais partes contratantes e será acom.
rhnhada de proposta de revisão.

E 5 - As contrapartes deverão envlar, às partes
;tnunciantes uma contraproposta ató trlnta dlas,
aPós a recepção da proposta.
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'J DE AGOSTO DE í984
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ì CLAUSULA 8T."

- Chefe de Gozinha

- Chefe de Mesa

- Chefe de Barman

- Chefe Pasteleiro ...

- 1." Cozinheiro

- l.' Pasteleíro

- Empregado de Mesa e de Bar

- Ouaisquer outros prof issionais

2 - lgual à redacção em vigor

3 - ldem.

4 - ldom.

5 - ldem

CLÁUSULA 90..

(Valor pecwüi,rio da Í*nentação)

Para todos os efeitos deste contrato o direito
à alimentação é computado pelos valores seguin-
tes:

A

B

COMPLETAS POR MÊS 1.100$00

| - Ao pessoal contratado para os serviços
extras serão pagas pela entidade patronat as re.
munerações mínimas seguintes:

1.800$00
1.800$00
1.800$00
1.800$00
1.600$00
í.600$00
1.500$00
1.400$00r

&
t
*

t
I
I

F

Pequeno-Almoço
Ceia
Almoço - Jantar (cada)

32Sso
s2$50

1 00$00

ANEXO II

Tabela de Remunerações

NÍv€at Catego.rias

Barman de 2."
Empregado de Mosa de 2..
Empregado de Balcão de 2.,
Empregado de Snack de 2..

Grupo I C.nroo ll Grupo lll Gírrpo lV

28 100$00

29 600S00 26 í00$00

30 400$00 27 7005C0 24 700$00

ao â^íìCfìn49 vvvvwV 23 600,Q00

21 900$00

A

B

c

D

r

E

F

I

Dírector de Restaurante 39 200$00 3s 600$c0 31 700S00

35 600S00 32 300S00

Chefe de Cozinha
Chefe de Pasteleiro

Encarregado

31 900900

Chefe de Barman
Chefe de Mesa
Chefe de Balcão
Chefe de Snack
Cozinheiro de .l."

Pasteleiro de 1..
Ecónomo

29 700$00 2ô 300$00

Chefe de Self-Service
Chefe de Cafetaria
Barman de i."
Empregado de Mesa de .t."

Empregado de Balcão de i."
Empregado de Snack de 1..
Cozinheiro de 2."
Pasteleiro de 2."
Controlador
Disc-Jockey

27 700$00 26 300$00 24 s00$c0

24 700S00 2í 500s0023 800S00 20 400s00
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<Depositado em 26 de J'ulho de 1984' a íl ' 26' do Livro n'' 1

Il "" 51s'c1/7s' de 2e de Deeembro>'
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CtbgoÍüc

Mandarete

CELEBRADO ENTRE A ASSOC.

ill sÊRlE-

GruP lV

20 400$00

19 800$00

1e 600$00 t

17 000$00

1 6 200$00

1s s00$00

1 4 700s00

, @m o n.'18, nos termos do art'o 24'óo Decreto

E O SIND. DAS INDUS'

I

t

*

rÍ)*

TR IAS ELÉCT

COMEB CIAL E INDUSTRIAL
NCHAL

RICAS DO SUL E ILHAS _ SIESI EVISAO SALARIAL

6t CLÃUSULA 1.'

(Ára t ffiito)

O presente contrato colectivo de trabalho

obriga por um lado as empresas

Associação Comerci al e lndustrial do al,

na Região Autónom a da Madeira suam

of icinas de reParação de aparelhos de evisão' diuturnrdades.

crravadores, equipamentos mu s apare'

domésticos e Pequenos
eléctricos'

se dediquem ao seu comérci e, por outro

os trabalhadores electric ls ao seu serviço

sentados Pelo Sindlcato lndústrias Eléc-

do Sul e llhas'

(€Í€iüol

A Tabela constante do Anexo I tem

de Janeiro de 1984'

I - Os trabalhadores abrangidos por este

CCT, logo qu" p"ttJçìt 20 anos de serviço inin'

terrupt'-l na mesma Ltp'"'u' será atribuída uma

diuturnidade no vator dó mil escudos 
'mensais 

por

cada três anos de ."rulço, até ao máximo de cinco

CLÃUSULA 43.

(DiutrrrÉdades)
a

2,

2 - Com a entrada em vigor do presonte con'

t,, d ; i ;;' *': : f lil;,ï' hï":-:ïil 
o;,ïï 

""::trabalhadores que li

mals ?nos de t"*tiã' nos termos do número

anterlor.

3 - Para os trabalhadores que tenham menos

de vlnte anos de tãtuiço' se-rf contlldo o tempo

de trabalho ot"tt'iã"p"ì" "itrt* -de 
Íutura atrl'

bulção da prlmelr"-ãrlütniOade' nos ternrog da

presente cláuaula'

GruPo lllGflrpo tlGruPo I

21 500$0023 800s0024 700$00

Cozinheiro de 3'"

Pasteleiro de 3'"

Cafeteiro
DisPenseiro/Cavista
Porteiro
Marcador de Jogos

Ërnpt"guAo de Gelados

20 600$00
23 800$00

EmP." Balcão/Mesas Self-Service

Jardineiro

20 300$00

22 ?00s0ü

21 500$0022 800$00

1 ? 200$00
1 I 300sÜ019 300$00

Copeiro
EmPregado de LimPeza

Lavadeira
ã;;; Vestiário ou Lavabos

Estagiário do 2'" ano

Estag iário do 1.o ano
16 500s00

1 ? 300$00
1 B 300$00

1 s 700s0017 100$0017 800$00
Aprendiz do 2.o ano

Aprendiz do 1.o ano
1 4 900s00

1 6 000ô0016 700$00

a Partir d I

cì


