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Circular 

N/REF. 41/09                            Angra do Heroísmo, Junho de 2009 

 

Assunto: CCT/PANIFICAÇÃO 

REMUNERAÇÕES MÍNIMAS PARA 2009 

 

Exmo.s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a(s)., que foram concluídas as negociações referente à 

revisão do CCT referido em epígrafe, e dos valores da retribuição base, subsídio de 

alimentação e diuturnidades para os profissionais abrangidos, com efeitos desde o dia  1 

de Janeiro de 2009. 

 

Informamos igualmente de que houve modificações no texto do CCT, nomeadamente a 

inclusão do Banco de Horas. 

Abaixo transcrevemos as alterações efectuadas:  

 

CAPÍTULO I 

Cláusula 2.ª 

(Vigência) 

1 – O presente contrato colectivo de trabalho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009, 

quanto a cláusulas com expressão pecuniária, e é válido pelo período de 1 ano, 

prorrogável por iguais e sucessivos períodos se qualquer das partes o não denunciar até 

30 dias antes do termo da vigência. Sem prejuízo de vigorar, no todo ou em parte, por 

período mais curto, se imposto por lei. 

2 – Revogado. 

CAPÍTULO IV 

Cláusula 18.º 

(Regime especial de adaptabilidade e banco de horas) 

1 - …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 – …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 – A entidade patronal e os trabalhadores podem optar por instituir um banco de horas, 

em que a organização do tempo de trabalho obedeça ao disposto nas alíneas seguintes: 

a) O período normal de trabalho pode ser aumentado até três horas diárias e pode atingir 

cinquenta e cinco horas semanais, tendo o acréscimo por limite duzentas horas por ano; 



 

CÂMARA DO COMÉRCIO DE ANGRA DO HEROÍSMO 
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DAS ILHAS TERCEIRA, GRACIOSA E SÃO JORGE 
CONTRIBUINTE N.º 512007551        

 

Rua da Palha n.º 4-14 - 9700-144 Angra do Heroísmo    Telefone: 295 204 810/13 Fax: 295 204 811/12 
Açores - Portugal                                                         E-mail: geral@ccah.eu    Website: www.ccah.eu 

b) a compensação do trabalho prestado em acréscimo pode ser feita mediante redução 

equivalente do tempo de trabalho ou em pagamento em dinheiro; 

c) a entidade patronal deve comunicar ao trabalhador a necessidade da prestação de 

trabalho nestes moldes com 2 dias úteis de antecedência; 

d) a redução do tempo de trabalho deve ter lugar nos 12 meses seguintes para compensar 

o trabalho prestado em acréscimo, e a entidade patronal deve informar o trabalhador da 

utilização dessa redução no prazo de 5 dias úteis. 

 

 

CAPÍTULO II 

Cláusula 24.ª 

(Remunerações) 

3.1. Todos os trabalhadores abrangidos pelo C.C.T. terão direito a um subsídio de 

alimentação no valor de €: 1,90 por cada dia de trabalho efectivo prestado. 

3.2. Nos dias de período duplo de laboração os trabalhadores receberão um subsídio 

equivalente a dois dias no valor de €: 4,10. 

 

Cláusula 27.ª 

Todos os trabalhadores abrangidos pelo presente C.C.T. terão direito a uma diuturnidade 

de €: 8,30 por cada cindo anos de serviço até ao limite de cinco diuturnidades e contadas 

a partir da data de admissão na empresa. 

 

ANEXO II 

TABELA DE REMUNERAÇÕES MÍNIMAS 

 
QUADRO I 

CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 

REMUNERAÇÕES 

 

Encarregado € 481,95 

Amassador € 481,95 

Forneiro € 481,95 

Ajudante de Padaria € 481,95 

Aprendiz €: 385,60 

 

 

Quadro II 

 

CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 

REMUNERAÇÕES  
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Encarregado de Expedição € 481,95 

Caixeiro Encarregado € 481,95 

Caixeiro 1.ª € 481,95 

Caixeiro 2.ª € 481,95 

Distribuidor € 481,95 

Ajudante Expedição € 481,95 

Caixeiro Auxiliar € 481,95 

Servente € 481,95 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  A Direcção. 

 

 


