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c.las ;,:-ciissões e caieECr:;s pl-cÍiss;o;,;.il ; : :sias
Íiìiaccs ou não na asscc:acão sincjicaì sig;'.eiána;

. . 2 - Aos trabalhadores Cas profissõcs e cate-
Qorias profissionais previsias, não filiados na asso-
ciação sindical signatária ao serviço das entidades

nas inscritas nes associações patronais ou-
tor S

Pública,
Regional
Bazenga

produz eÍeitos

i;,- -'Jljìi.-L lr-'

t 't-:2

19

emissão de unra poriaria de extensão do CCT rúen-

cionaCo em epígraÍe, nesta data public.adí

A Portai'ia a emitir tornará a citada con- Nos os da lei podem os interessados de-

venção aplicável, nesia Fegi utónonla duzir oposiç ciamentada no prazo de quinze
ciias a contar da p Vétção do presente Aviso

Às entid patronais que exerçarn a
Secretaria

3í de Outubro
da Administraç
hl arques.

Hegional da in istração,riirriciade eccn ca pcr ela abranglda e não se de 1989. - Onconirenr critas :-,as associações patronais ou- ão Pública, Manuel
targe bem con:c os respectivos irabaihadores

COI\I\IENÇÕBS COLECTWAS DE TRÁBALHO

D.E-V-íV,E8E$ E SIM]LARES DE HOTELARIA

,EA
CO ME89 IAL E INDUSÏRI,A,L DO FUI{CHAL

ÚSTR DE HOïELARIA E TU RISMO DE PORTUGAL-P ARA O
R iIIILARES DE HOÏELARIA

CAPÍTULO I Cláusula 4..

(Vigância e revisão)

I - Esie contrato entra em vigor nos termos
da Lei,

Ásea, âmbito e revisáo

Cláusula 1.J

(Ãrnbito;

eÍeitcs cio n,' 6

io ari.' 29." do Decre'lc-Lei n." 5 1/79, ae 29

de Dezembro, torna-se;:úblico que cont'ra

em estudo nos servlçcs ccmpetentes daSe
ria Hegional da A.dministraço Públ ica, a eventua

í - O presenie contrato colectivo de traba-
lho obriga por um laCo, as ernpresas representadas
pelas associações patror.:ais subscritores e por ou-
tro, todos os trabalhadores ao seu serviço reprs.
sentados pelas associações sindicais outorgantes.

2 - As partes contraentes obrigam-se a re_

ro

2 - Porém a tabela salarial
desde í 

9:__S.,91qro, de_1989,_

Cláusula 27."

{Premio de conbecirnento de língr.rasJ

1 - Os profissionais que no exercício das
suas funções utilizem conhecimentos de idiomas
estrangeiros em contacto directo ou telefónico
com o público independentemente da sua catego-
ria, têm direito a um prómio de 2 424500, por ca-
da uma das línguas francesa, inglesa e alemã, sal-
vo se qualquer destes idiomas for da sua nacio-
nalidade.

2 - Mantém redacção em vigor.

Cláusula 90."

(Valor pecr.miár,io da ali.nrentação)

Para todos os efeiios deste contrato o c'ireito

querer à Secretaria Begional da Acjm
blica a aplicação das disposições do

inistração Pú-
presente con-

colectivo de trabalho às empresas do mesmo
sector económico que nãc estejam filiadas nas
ssociações patronais outorgantes, bem como a

os os trabalhacjores não síndicalizados

Cláusula 2."

(Área)

A. área de aplicação do ccntrato define-se pe-
lo território da Região Autónorna da Madeira.t
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à alirnentação é conilui;Cc pelos vai.'.'es se
guintes:

I t ..'-

, . i rgsgcsoo

Grupo I Grupc ll | 6rupo lil 
I

I ,r',** i

Grupo lY I

_4í szcsoc 
I

/5 ì37ü330

i:i:., i I I 75CSiC

...f âô1Qi1

37 B20sa0

:'. -, ..: - J

a. . a-,4..^

3l51.-ì:,J , 3ô liüs3C

B

,-!-,úu,,J

Ceia ...

Almoço, janiai' (cada)

3lil-r

rÕ/i'vu

aaa.a'a.t af Olaann

;.t 3s 42CS00 | Si OOCSCC 31 61Csl0 31 170s0c

AI{EXO II

TABELA DE REIIUNERAÇÕES

5s 800s00 49 92CS00

5s 8C0S00 5í 990s00 45 320s00

Firnclial, 14 cie Setembro de 1989.

Associeção dos Retalhistas de Víveres e Similares de

Hotelaria da Madeira:

(Assínaturas ii egiveis.)

Associação lndustrial e ,Comercia,l do Funchal:

(Assinatúra ilegÍvel.)

Fede:aÇão d':s Slndicatos da HotelarÌa e Tur-ismo de
Fo i.iu g al:

(Asslnaturas Ìlegíveis,)

!r:',radc enr 24 de Ou'tubro Ce íg39.

",Deposltado em 25 de Outubro de í989, a f1..5Í, dc Livro
n.o 1 ccrï o n." 20, rics termos do a.rt." 24j do Decreto-Lei
n." 519.C1l79 de 29 de Dezembro".

seguir se pro-

H íveis
i

6rupo I 
;

Grupo ll

D 62 89CSo0 6C 050s00

58 640s00

52 420S0C 50 s70s00

G 50 570s00

ccr

Por ter

83 0s0s03 7s 3i0S00 I oz racsoc

B 7s 3í0s00 i

67 s8Csoo 
ì

68 5ô0s00

ê4 3 1 0s00

Orupo lll 0rupo lY

53 s1 0s00

62 670s00 55 250s00

58 640S00 52 420S00

{

43 270s00

48 060s00 43 50Cs00 42 C70S00

A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS AGEI.JTES TRANSITÁRIOS E O SINDICATO DOS
LH S DE TERRA DA. I4ARINHA IVERCANTE, AERONA VEGA.ÇÃO E PESCA - A.LTERA SALA.

RtAL E OUTRAS_RECTIFICê.çÃO

publicedo, com ínexactidão no JORAI\4 n.. 11, lll Série de í.6.8
cecie a necessai' cação

tia pá9. n." 135 cláusula 97 anexo ll cnoe se lê

Deverá ler-se:

'Toda a ccrrespo,niêncl anúnoios é de 86S00
cial, quer relativa do respegtÍvo

a síra trrbli-ass,inaturas do

ser cii

Presid

anteçipaür a

q

E

F 45 s60sC0

Ciasse Categorias ssronars De
a3í
bro

r ae húit
de lezen-

{taae

De i cie Abi'il
a 31 de Dezem-
bro de 1988

\ Remunerações

Clesse Categorias ssronats De I ìè.,Abr.it I

a 31 de Oe)em- I

bro de í988 \{
De í de Janeí-
ro a 3í de De-
zembrc de 1989

Preço deste número: í8S00

Secretar.ia - Geral d,a

do Governo RegÌonal

al Oficial deve

ofi-

ea Complela .,
l.u 5órie
2." Série
3." Série
Duas Sórias

iiúme

2 000$00
900500
900$00
900s00

r 800500

vd.0135 acr€icgm 0J

000$00
800i00

p0

4

Preço pcr póEinô' 4S50ros e Suple mentos -

(Anc)

Âs5lltÂIURÂt

(Porlaria n.o l2ól88, de I

3 600sc0

rles de coireio
de Novembro)

(5emestre)

A esÍes

800500
800$00

4
t
I
I cação do pagarn€

Presidência do Governo
da Mad.aira'.

cQ
I'inha,

t. v.4.,

eFectuar na

da

rigi da

Exscução si'áfica da .tÌ.lpRENSA RE6IONÂL DA MÂDEiRÂ, E. p., 
- tRM.Ep

Geral da


