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2 _ SECTOR DE ATFAIATABIAS

t Crl.íorlr proílrloarir

Veriíicadora ...
Empacotadora
Praticante de Engomadeira
Praticante de Costursira
Empregada de Lirnpeza
Aprendiz de Costr..sÍeira
Aprendiz de
Aprendiz de

Catagorlrr proíi$lontir

Mestr"e...
Oficial
Costureira
Ajudante de Oficial
Ajudante de Costure,ra
Aprend,iz ou Estag,iário do 3.' Ano .

Aprendiz ou Estagiário do 2.' Ano .

Aprend,iz ou Esragiário do 1." Ano

Srllrlo

24 700$00
20 200s00
19 700S00
18 900$00
18 900$00
14 000$00
12 500S00
102@$00

Í9 70CE00

19 70q$0
1920Cm0
1920010
192mS00
113m000
Í4 300100
11$O$00Ë

T
NOTA: A presente Tabela Selarial, será apli-

*;ro, 

com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1985.

NOTA: p!'esente tabela Salarie! entra em
itos a partir de I de Fevereiro devrgor, co

1 985.

al, 14 de Junho de 1985

Pela Associação Comercial e lndustrial do
hal:
(Arlnrturr llcolvrlr)

Pelo Sindicato dos Trabalhadores da lndús-
tr"ia de Vestuário do Distrito do Funchal:

(Â3rln.ter.3 ilcgÍvcic)

<Depositado em 16 de Juiho de 1985, a ï1.. 32, do

Livro n.' 1, com o n.' 16, nos tcÍrnos do art." 24,. do

Decreto-LtÍ n." 519-C1 /79, de 29 de Dezembrol.

3 - SECTOB DE CONFECçÕES

Catê9oriàt proíisrionris

Técnico de Coníecçôes
Afinador de Teares
Ëncarregado Geral
Mon'itora
Yaporìzadora
Talhadeira
Bobinade;,ra ...
Costureira
Remalhadeira
Engomadeina
Tr;cotade!.ra Mecânica

Selário

33 600S00
33
31

21

20
í9

700s00
9 700$00

19 700$00
19 700$00
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CELEBRADO ENTRE A ASSOCTAçÃO DOS RETALHTSTAS DE VÍVERES E S|MILARES DE HOTELA-Do ARoulPÉLAGo DA MADETBA E ournA E A FEDERAÇÃo oõs 
-srúoìônròs 

óa rr'roúsrnrn
HOTELARIA E TURISMO DE POHTUGAL pARA o sEbToR Dos stMtLARES DE HoTELARIA

CLÂUSULA 1.. CLAUSULA 4..

(Vigôncia e rwisão)

| - Este contrato colectivo de trabalho vi-
gorará pelo prazo de dois anos, após a sua publi-
cação nos mesmos termos da Lei.

2 - Porém a tabela salarial vigorará pelo
prazo de doze meses, contados a partir da data
de publlcação e será revista anualmente.

3 - A denúncia poderá ser feita, decorrldos
vintê ou dez meses sobre a data de publicação,
conformo ge trate do clausulado geral ou da ta'
bela salarlal. cl

n 1Âmbito)

| - O presente contrato colectivo de traba-

Ë1 H:: ?::"HJi:' ff*:H:"ï"i:tffi:'ï
por outro, todos os trabalhadores ao seu serviço

I;ïJ.""ïntados 
peras associações sindicais outor-

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

!.:ï::,ï,,:#ïï: i:il",ï;l":ï" j;',ï',ï "ï:trato colectlvo de trabalho às empreeas do mesmof :::l#;J'ü',ï":,ï"ïl*""'"',?ll,i',ï"'"ïï.i'l
todos os trabalhadores não sindlcalizados.I
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4-A denúncia' para ser válida' deverá ser

renretida, por carta registada com aviso de recep-

ção, às demais partes contratantes e será aconì-

granhacla de Proposta de revisão'

5-As contrapartes deverão enviar às pal'tes

cienunciantes uma contraproposta até trinta Cias'

ipós a recePção da ProPosta'

6 - As partes denunciantes poderiro rJi: poi-

cie dez dias para examinar a corttraproposta'

7 - As negociações iniciar-se'iro sÊlir clui:l-

cluer dilação' no 1.' oia útil' após o ternro cios

prazos referidos nos números anteriores'

8 - As negociações durarão

lrossibilidade de prorrogação por

rnediante acordo das Partes'

9-Da proposta e contrapropo:;ta sei-eu c;'-

viadas cópias à Secretario Regional dos 'íi'sstirÌ'

tos Sociais.

dez ci.rls, c'c!'r.ì

igual Período.

I - Os profissionais que no exercÍcio das

suas funçoes utilizem conhecimentos de idiomas

estrangeiros em contacto directo ou telefÓnlco

com o público independentemente da sua cate'

i;oria, tênr direito a um prémio de 2'000500' por

à,,cla umn das línguas francesa, inglesa, aletnã

e escandinavas, salvo se qttalquer destes idi<lrnas

Í--,r da slta nacionalidade.

2- A prova de conhecimerrto de !íng''ras scrá'

ítii.i atrairés de documento comprovativo das ltir-

l:;litacoes conferidas por estlibelecitne:rto Cc etl-

sino tJe lírrguas ou escola proÍissional, dever:do

J rì-ìesnìiì ser averbada lla respectiva ca:-teira

lrroÍ is s ional.

cl.Áus,ulÁ 77.'

(Pnémb de corÚie<*nenCI de lingÜas)

CLÁUSULA 81.'

lRetribu:ção mínima dos l<Exüastt)

1 - Ao pessoal cotrtratado para os serviços

e.\tras serão pagas pela entidade patronal as re-

:Ì rUrìeracÓes mínimas seguintes:

CLÁUSULA 7ô.

( RemuneraçÓes minim':s )

I - Aos trabalhadores abrangidos pcr esi"'

r:otrvenção são garantidas as renruneraçòes :)(-'r';'-!'

niárias de bases nrínimas da tabela salari-ai colis-

tante do Anexo ll e nos termos de aplicação t--eie

i'ef erido. No cálculo dessas remuneraçoes pc:ìì:-

riárias de !:,ase não é considerado o valoi't'a
alirrrentação nem de quaisquer prestações cotil-

plenrentares ou extraordinárias.

2 - Todos os estabelecimentos clue r'erihalÌ.ì

trabalhadores conì profissões não sirnilare: cl:

i:otelaria, não enquadradas neste contrato regii-

lar-se-ão pelo contrato colect!vo de trabailto r^tir

vìgor, aplicado aos hotéis.

3 - Relativamente aos traballradores citja

remuneração pecuniária de base eÍectiva seia

superior ao que pela tabeta salarial agora revist:ì

lhes é devido, é garantido um aunlento tttÍnitno

cle 3.100S00 à datã de entrada em vigor cleste

instrumento, $/a/85) se da tabela salarial enex']

lhes resultar um aumento inferior ou não resiti-

tar qualquer aunlento.

4-Aos trabalhadores que enr 1/4/86 este'

i :rtt abrangidos pela situação descrita no número

iruterior, ser-lhe-á garantido ullì eumeììto tníninro

de 1.500900.

Cirefe de Cozinha
Clrefe de Mesa
CheÍe de Barman

Chefe Pasteleiro
Prinrciro Cozinheiro
Primeiro Pasteleiro
Enrpregado de Mesa e Bar

Ouaisquer outros Profissionais

2.200$00
2.200s00
2.200s00
2.200s00
2.000s00
2.000$00
1.8s0$00
1.700s00

2 - /\s remunerações acima f ixadas corrcs-

pondern a um dia de trabalho norttral e são inte'

riialrnentc devidas mesmo que a duragão do ser'

viço seja inferior.

3 - I',los serviços prestados nos dias de Na

tal, Páscoa, Carnaval e na passagem do Ano at

rcmunerações mínimas referidas no n'u I sofre

rão um aumento de 50o/o.

4 - Se o serviço for prestado fora da árei

oude foram contratados, serão pagos ou forne

cidos os transportes de ida e volta e o perÍodr

tle trabalho contar's€'á desde a hora de partidr

até final do regresso, utllizandose o prlmeirt

transporte ordlnáilo que se efectue. após o term'

do servlço, no caso de terem de pêrmanece

mais de um dla na localldade onde vão prerta

serviço, têm alnda dlrelto a aloJamento e allmor
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nais
pagos ou fornecidos pelas entidades patro-

cLÂus{Jt-A 90.'

(Valor pecuútub da dineruação)

Para todos os efeitos deste contrato o di'

reito à allmentação é computado pelos valores
seguintes:

A Conrpleta por mês I 400s00
I s - Sempre que por necessidade resultante

de serviço sejam deslocados trabalhadores da

la função normal para a realização de serviços

$xtras" ficam os mesmos abrangidos pelo dis'
p-osto nesta cláusula. B

Pequeno-alntoço
Ceia
Alnroco, iantar (cada)

42$s0
67$50

1 30$00t
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whrotc CATEGORIAS

A Dlrector de Restaurante

B j Encarregado

c Chefe de Cozinha
Chefe de pasteleiro

D

Chefe de Barmslr
Chefc de Mesa
Cheíe de Balcão
Chefe de Snack
Cozinheiro de ,l."

Pasteleiro de í .,
Ecónomo

E

Cireíe de Self-service
Chefe de Cefetaria
Darman de 1."

Empregado de Mesa de 1."
Empregado de Balcão de 1..
Einpregado de Snack de 1."
Cozinheiro de 2."
Pasteleiro de 2."
Controlaclor
Disc-Jockey

Barrnan de 2."
Empregado de Mesa de 2.,
Empregado de Balcão de 2.,
Ernpregado de Snack de 2.0

/\NEXO II

TABELA DE ÊEMUNERAçOES

GRUPO I GRUPO I' GRIJPO III

a) b) a) b) b)

48 000$00 s2 600S00 i qS OOO$OO i +z zoOSOO 33 800$00 42 s00$00 34

43 600$00 r 47 700$00 | :s ooosoo 43 400$00
i

3ô 300$00 39 700$00

:19 100{ì00 i 42 800$00 I :z zoo$oo 40 700$00 33 900$00 Jí I

36 400500
I

39 Bo0$00 I l+ zoo$oo 38 000$00 i :a zoo$oo i :s goosoo 28

33 900$00 37 100$00 at ')EJJ 30 000$00 32 eoosoo j zo eoosoo 29 300$00

29 200$00 32 000$00
27 400500

o
m

oo
cl)

o
g
m

(oo(,r400s

a)

GRUPO IV

a)

-_--

00s00

00 i 37 700$00
I

32 000S00 r gS 000$OO

30 300$00 33 200$00

900$00 600s0031

200s00 300$00

I

i

I
i

I

t,..

F

I

I

I

00$00t
200$00D'

(_:-
()

300$00 000$00

I

30

(/) ì:-o): o::l o- a ì

26 28 800$00 25
{
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CATEGORIAS GErrPo I GRIPO II GnuPo rf GRTJPO ÍV
a) b) a) b) ã) b) a)

:r0 300srii :13 .jij0s0c I lg ioo:s0i;
2A 8o0sc0 i rs ooosoo 27 400$00

29 200s00 :12 000tì00 27 800s00
27 60oso0 ] z+ roosoo 26 600900

?7 Í)001:ì00 :10 600500 26 300$00 I 28 900$00
27 300$00 24 000$00 26 300$00

?3 600si00 25 800s00 22 400$00 24 sc0$00 00s00 23 100s00 20 800$00 22 800$00: 22 100s00 00

23 900$00 20 900$00 22 900$00 j rs zoo$oo

22 Í00$00 í9 800$00 2í 700$00

21 000$00 19 000ü00 20 800$002C 500$00 22 400$00 1 C 600$00 2í 500s00 í 8 300$00 20 000$00 1B 000s00 í9 700$00

F

b

Cozinheiro cJe 3."
Pasteleiro cle 3..,
Cafeteiro
Dispenseíro/Cavista
Porteiro
iVlarcador cle Jogos
tmpregado de GelacJos

Ern p re g ado B a I c ã o,i l.il c s l.s S c; I f - 
-e r: r,, i.: eJardineiro

Copeiro
Ernpregaclo cle Lirrrltezir
Lavadeira

_Guarda Vestiário or-l Lavabos
Estagiário cJo 2.,, eno

32 000s0 C 2ô 300,S0':

:i) 400$00 9c,.)

H

00s00

0s00a,l

0200$020200$00,a0s00202-

90

I I Estagiário do 1.,, ano
IJ J Aprendiz do 2., cno

Aprendiz do í.o ano

M Mandarete

/-

2,1 5 $00
L

800$002

(a) - De I de Abrúl c

(b) 
- De í ds Aôrir 

1985 a 31 de Março de 1986.
a 3l de Agosro dc i986.

t
r-r tllll

- -



(Depos,itado ern 26 de Juiho d.e 1935, a íj
Livro n.. 1, com o n., lg, nos termos do i.:;r.
Decreto-'Lei n." 51g41 /79, de 2g de Dezc.mbr.or,.

_ lulr Associação Comercial e lndustrial do
Funchal:

(furinrtunt ilqívalr)

f, ccr cELEBB ENTRE A ASSOC COMEBCIAL E INDUS TRIAL DO FUíICHAL SINDICATO DrELÉCTRI CAS DO SUL E ILHAS - SIESI _ REVIS LARIAL

6 - O texto enLt

í DE AGOSTO DE I9S5

(Ár€

O presente contrato vo de trabalho
obriga, por um lado, as ümp representadas
pela Associação Comercial e I al do Funchal,que na Região Autónoma da M possuam
ofícinas de repa ração de aparelhos Televisão
Rádio, Gravadores, Equipamentos Musi Apa-relhos Domésticos e pequenos aparelhos
cos ou se dediquem ao seu comércio e, por
lado, os trabalhad ores electricistas ao seu

Funchal, íS de Malo de í9g5.

Pela Federação dos Sindicatos da lndústria de
Hotelaria e Turismo de portugat:

(Aslnnunr lhfívrlrl

Pelo Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares da Begião da
Madeira:

(A$ln.tu?ü ltqÍvdr!

_ Pela Associação. dos Retalhistas Oe Viuee Similares de Hotelaria do Arquipelago Oa Ideira: !
(Atlnrtunr lbgÍvrir)

1a

24.'

vrsao e res

ciante uma resposta esc
a recepção da proposta.

ncia, a propost.ì ije I

tação serão enviados

rita ató trirrta dì;

outra parte, r carta registada com aviso (

recepção.

7 A contraproposta deverá enviar ;r pai'

representados pelo Sindicato das lndú
tricas do Sul e llhas.

8 - A parte denunciante poderá dispor cle cIl
dÍas para examinar a resposta.

9 - Da proposta e resposta serão enviacla
cópìas à Secretaria Regional dos Assurrios Sr
ciais.

str E!

CLÁUSULA 2..

(Vigência e proccso de

| - O presente colectivo entra emvrgor após a sua publica , nos mesmos termos
das leis, e vigorata m período de dois anos

2 - Porém, a a salarial vigorará por umperíodo de doze

feita
3-A de do clausulado só poderá ser

vlnte meses de vigência

4-A ta da tabela salarial só poderá
dez meses de vigência.ser feita

ANEXO I

Túela salarlal

pro,fissioÍÌ*s

Oficial ...
PréOficial 3."
Pré-Oficial 2..
Pré-Oficial 1.o Ano
Ajudante 3.. Ano
Ajudante 2.. Á,no
Ajudante 1." Ano
Aprendiz. íZ Anos
Aprendiz í6 Anos
Aprendiz lS Anos

A

Salftioa

32 100$00
26 400S00
24 600500
23 200s00
2r 300s00
20 800800
19 100$00
1 5 400S00
14 200$00
t2 s00s00

NOTA: A prasonto Tabela Ssla

5 - Em qualquer dos casos a denúncia será
acompanhada obrlgatoriamente de proposta de re-
vlsão.

efeitos a partir de I de Janelro de 1985
produz


