
 

 

 

 

 

 

 

 

N/REF. 53/09                Angra do Heroísmo, Julho de 2009 

 

Assunto: CCT/CONSTRUÇÃO CIVIL 

REMUNERAÇÕES MÍNIMAS PARA 2009 

 

Car Associado, 

 

Foram concluídas as negociações referentes à revisão do CCT Construção Civil, 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:  

 

Cláusula 2.ª 

(Vigência) 

O presente contrato colectivo de trabalho considera-se em vigor a partir de 1 de 

Janeiro de 2009, e é válido por períodos sucessivos de doze meses, 

considerando-se automaticamente renovado por iguais períodos de tempo, caso 

não seja denunciados por qualquer das partes intervenientes. 

 

Cláusula 20.ª 

(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; 

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. 

 

Cláusula 25.ª-A 

(Subsídio de alimentação)  

1.        Os trabalhadores terão direito a um subsídio de alimentação de €.: 0.86, por 

cada dia efectivo e completo de trabalho prestado. 

  

ANEXO I 

 TABELAS SALARIAIS 

CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 

  REMUNERAÇÃO 

(Euros) 

PESSOAL TÉCNICO   
  

  

Encarregado Geral   €.: 612,35 

Outro Pessoal Técnico   €.: 578,00 

Chefe de Oficina   €.: 564,00 

Encarregado Fiscal   €.: 538,00 

Controlador da Construção Civil 
  

  €.: 472,50 

PESSOAL OPERÁRIO     

GRUPO A     

Encarregado de 1.ª   €.: 560,40 

Encarregado de 2.ª   €.: 546,80 

Arvorado   €.: 496,00 

Capataz   €.: 496,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

Apontador   €.: 474,00 

GRUPO B     

Ladrilhador (azulejador), Canteiro de 

acabamentos, Canalizador, 

Carpinteiro de limpos, Estucador, 

Fingidor, Marceneiro, Pintor, 

Serralheiro civil, Operador de 

máquinas para trabalhar madeiras, 

electricista.  

  

  
1.º Oficial 

  

  
  

2.º Oficial 
  
  

  

  
€.: 480,00 

  

  
  

 €.: 472,50 

  
  

GRUPO C     

Armador de ferro, Montagem de 

Isolamentos, Cabouqueiro ou 

montante, Carpinteiro de toscos ou 

Cofragens, Estofador, Forjador, 

Latoeiro, Marmoritador, Pedreiro, 

Pintor, Prensador, Serralheiro Civil, 

Trolha ou Pedreiro de Acabamentos.  

  
  

1.º Oficial 

  
  

2.º Oficial 

  
  

€.: 480,00 

  
  

€.: 472,50 

  

GRUPO D     

Assentador de aglomerados de 

cortiça, Assentador de tacos, 

Assentador de Revestimentos, 

Batedor de maço, Caiador, 

Calceteiro, Condutor-manobrador, 

Entivador, Impermeabilizador de 

construções Espalhador de 

Betuminosos, Guarda, Jardineiro, 

Marteleiro, Mineiro, Oleiro, Serrador, 

Sondador.  

  

  
1.º Oficial 

  
  

2.º Oficial 

  

  
€.: 473,00 

  
  

€.: 472,50 

GRUPO E     

Aprendiz   €.: 378,00 

Servente ou Trabalhador não   €.: 472,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

diferenciado 

GRUPO F     

Motorista   €.: 474,00 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  A Direcção. 

 

 

 


