
DIREÇÃO REGIONAL DO EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Convenção Coletiva de Trabalho n.º 4/2015 de 26 de Março de 2015

CCT celebrado entre a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Sindicato dos
Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de Angra do Heroísmo – Setor
de Hotelaria e Similares - Alteração salarial e outras.
O CCT celebrado entre a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Sindicato dos

Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de Angra do Heroísmo – Setor de
Hotelaria e Similares, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 169, de 2 de setembro de 2010
(revisão global), alterado pela publicação do Jornal Oficial, II Série, n.º 174, de 7 de setembro
de 2012, é alterado pela presente revisão, passando a ter a seguinte redação:

CAPÍTULO I

Âmbito e vigência do contrato
Cláusula 3.ª

Vigência
1 – O presente contrato coletivo de trabalho entra em vigor a partir da sua publicação no

Jornal Oficial e vigorará pelo período de um ano, sucessivamente renovável, se não for
denunciado por qualquer das partes contratantes

2 – (mantém redação).

3 – (mantém redação).

4 – (mantém redação).

5 – As tabelas salariais produzirão efeitos a partir da publicação do presente contrato coletivo
de trabalho no Jornal Oficial.

CAPÍTULO III

Prestação do Trabalho
Cláusula 12.ª

Trabalho Noturno
1 – (mantém redação).

2 – O pagamento do trabalho noturno referido no número anterior, por acordo entre entidade
empregadora e trabalhador, poderá ser substituído por uma das seguintes situações:

a) Redução equivalente do período normal de trabalho;

b) Aumento fixo da retribuição base, desde que não importe tratamento menos favorável para
o trabalhador.



3 – Ano caso de ser celebrado o acordo referido no número anterior, deve o mesmo ser dado
ao conhecimento da associação sindical outorgante do presente contrato coletivo de trabalho,
no prazo de 30 dias a contar da data da sua celebração.

4 – Ressalvam-se dos números anteriores os contratos de trabalho celebrados antes da
entrada em vigor do presente contrato coletivo de trabalho, em que se mantém os direitos já
adquiridos, se forem mais favoráveis para o trabalhador.

Cláusula 14.ª

Trabalho em dia de descanso semanal
1 – (mantém redação).

2 – O trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal, obrigatório ou
complementar, e em dia feriado confere ao trabalhador o direito a um acréscimo de 80% da
retribuição, por cada hora de trabalho efetuado.

3 – (mantém redação).

Cláusula 14.ª-A

Trabalho suplementar em dia útil
O trabalho suplementar prestado em dia útil confere ao trabalhador o direito a um acréscimo

de 80% da retribuição, por cada hora de trabalho efetuado.

Cláusula 14.ª-B

Pagamento do trabalho suplementar
1 – Por acordo entre a entidade empregadora e trabalhador, o pagamento do trabalho

suplementar pode ser efetuado em redução equivalente do tempo de trabalho, em substituição
de dinheiro, ou em ambas as modalidades.

2 – No caso de ser celebrado o acordo referido no número anterior, deve o mesmo ser dado
ao conhecimento da associação sindical outorgante do presente contrato coletivo de trabalho,
no prazo de 30 dias a contar da sua celebração.

Cláusula 15.ª

Férias
1 – Mediante acordo com a entidade patronal será possível, ao trabalhador, gozar férias em

qualquer altura do ano, sendo que, na falta de acordo, aplicar-se-á o regime legal em vigor.

2 – Os trabalhadores abrangidos por este contrato terão direito em cada ano civil a vinte e
dois dias úteis de férias, no entanto pode o trabalhador renunciar parcialmente ao direito a
férias, recebendo a retribuição e o subsídio respetivos, sem prejuízo de ser assegurado o gozo
efetivo de 20 dias úteis de férias.

3 – O direito a férias adquire-se com a celebração do contrato de trabalho e vence-se no dia 1
de janeiro de cada ano civil, salvo o disposto no número seguinte.



4 – Quando o início do exercício de funções por força do contrato de trabalho ocorra no 1º
semestre do ano civil, o trabalhador terá direito, após o decurso do período experimental, a um
período de férias de 2 dias úteis por cada mês de duração do contrato até a um máximo de 20
dias úteis.

5 – No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número
anterior ou antes de gozado o direito a férias, pode o trabalhador usufruí-lo até 30 de junho do
ano civil subsequente, no entanto da aplicação desse regime não pode resultar para o
trabalhador, no mesmo ano civil, do gozo de um período de férias superior a 30 dias úteis.

6 – O trabalhador admitido com contrato cuja duração não atinja seis meses tem direito a
gozar dois dias úteis de férias por cada mês completo de duração do contrato.

7 – A duração do período de férias é aumentada no caso de o trabalhador não ter faltado ou
na eventualidade de ter apenas faltas justificadas, no ano a que as férias se reportam, nos
seguintes termos:

a) Três dias de férias até ao máximo de uma falta ou dois meios-dias;

b) Dois dias de férias até ao máximo de duas faltas ou de quatro meios-dias;

c) Um dia de férias até ao máximo de três faltas ou seis meios-dias.

8 – São equiparados às faltas os dias de suspensão do contrato de trabalho por facto
respeitante ao trabalhador.

CAPÍTULO V

Retribuição
Cláusula 17.ª

Valor pecuniário da alimentação
1 – Para todos os efeitos deste contrato, o valor da alimentação, que não é dedutível da parte

pecuniária da remuneração, é o constante da seguinte tabela:

Cláusula 18.ª

Diuturnidades



1 – Todos os trabalhadores abrangidos pelo presente Contrato Coletivo de Trabalho têm
direito a uma diuturnidade de € 11,42 por cada cinco anos de serviço até ao limite de cinco
diuturnidades.

ANEXO III

Pessoal:

Receção:

Rececionista:



Portaria:

Porteiro:

Andares/Limpeza/Roupa/Lavandaria:



Bar:

Barman/Barmaid:

Mesa:



Empregado(a) de mesa e Empregado(a) de Balcão/Mesa:

Cozinha:

Cozinheiro:

Pastelaria:



Pasteleiro:

Copa:

Despensa:

Serviços Diversos:



DOS RESTAURANTES, CAFÉS, PASTELARIAS E SIMILARES:

Barman/Barmaid:

Empregado Mesa/Balcão e Mesa:



Cozinheiro/Pasteleiro:

Serviços Diversos:

O presente Contrato Coletivo de Trabalho abrange 122 empregadores e 691 Trabalhadores.

Angra do Heroísmo, 22 de janeiro de 2015

Pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, Sandro Rebelo Paim, José Figueiredo
Gouveia de Castro Parreira. Pelo Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e
Outros Serviços de Angra do Heroísmo, Bernardino Elvino Cota de Melo, Francisco Paulo Silva
Borges.

Entrado em 16 de março de 2015.

Depositado na Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional - Direção de
Serviços do Trabalho, em 20 de março de 2015, com o n.º 5, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho.




