
 

Foram finalmente concluídas as negociações de revisão do 
Contrato Colectivo para o 2.º semestre de 2015 
 

Esta revisão contempla apenas a matéria de natureza pecuniária, tabela salarial 
e subsídio de refeição. 
 

As negociações arrastaram-se vários meses, dada a intransigência da 
associação patronal que, com o argumento da difícil situação económica das 
empresas, impediu que chegássemos a acordo mais cedo. 
 

Informamos que a tabela salarial agora negociada tem efeitos a partir de 1 de 
Julho de 2015 e vigora até 31 de Dezembro de 2015, altura em que se vai dar 
início a nova negociação do contrato, por acordo das partes. 
 

Em seguida damos a conhecer a matéria acordada. 

Cl.ª 2.ª Vigência 
…. 
2. A tabela de remunerações mínimas mensais e 
demais cláusulas com conteúdo remuneratório 
vigoram entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 
2015. 
 

Cl.ª 28.ª Abono para falhas 
…. 
1. Os trabalhadores que exerçam a função de 
caixa terão direito a um subsídio mensal para 
falhas de 4% sobre a remuneração certa mínima 
mensal prevista para esta categoria profissional 
no anexo II. (valor de 27,72€) 
 

Cl.ª 29.ª Subsídio de Refeição 
…. 
Os trabalhadores abrangidos pelo presente CCT 
têm direito a um subsídio de refeição no montante 
de 6,20€ por cada dia completo de trabalho 
efectivo. 
 

Cl.ª 32.ª Diuturnidades 
…. 
1. A retribuição auferida será acrescida de uma 
diuturnidade de 6% indexada ao valor do salário 
do grupo V do anexo II por cada três anos de 
permanência nas categorias sem acesso 
obrigatório, com o limite de três diuturnidades. 
(valor de 41,58€) 
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