
 

 
 
 
 
 
  

N/REF. 57/09                     Angra do Heroísmo, Julho de 2009 

 

Assunto: CCT/INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES 

REMUNERAÇÕES MÍNIMAS PARA 2009 

 

Ex.mo(s) Associado(s), 

 

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

dos valores da retribuição base e cláusulas de expressão pecuniária para os profissionais 

abrangidos pelo CCT mencionado em epígrafe, produzindo efeitos desde o dia 1 de Julho 

do corrente ano. 

 

Cláusula 2.ª 

Vigência 

1 - O presente contrato produzirá efeitos a partir da sua publicação no Jornal Oficial e 

vigorará pelo período de 12 meses, considerando-se renovado automaticamente por 

igual período de tempo, enquanto não for substituído por outro, nos termos da legislação 

em vigor. 

2 - As tabelas salariais produzirão efeitos a partir de 1 de Julho de 2009, assim como as 

demais cláusulas de expressão pecuniária. 

 
Cláusula 8.ª 

Diuturnidades 

Os trabalhadores têm direito a uma diuturnidade no valor de €: 4,42 por cada cinco anos 

de permanência na respectiva categoria profissional, ao serviço da mesma entidade 

patronal, até ao limite de cinco diuturnidades.  

 

Cláusula 9.ª 

Abono para falhas 

Os trabalhadores que exerçam funções de pagamento e/ou recebimento, têm direito a 

um abono para falhas no valor de €: 11,73 enquanto no exercício efectivo daquelas 

funções. 

 

 

 



 

 

 

 

Cláusula 10.ª 

Deslocações 

 

2 – Sempre que o trabalhador tenha de se deslocar em automóvel próprio ao serviço da 

entidade patronal, esta pagar-lhe-á um subsídio de transporte correspondente a €: 0,44, 

por cada quilómetro percorrido. 

 
Anexo II 

TABELA DE REMUNERAÇÕES MÍNIMAS 

 

GRUPOS CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS 

REMUNERAÇÕES 

I Técnico €: 815,50 

II Encarregado €: 796,30 

III 

Encarregado-Magarefes, 

Cortadores de Carnes. 

Salsicheiros e Trabalhadores 

Similares 

 

€: 481,95 

IV Magarefe 

Cortador de Carnes Verdes 

(Talhante de 1.ª) 

Salsicheiro de 1.ª 

Tripeiro 

Estufeiro 

 

 

€: 481,95 

V Cortador de Carnes Verdes 

(Talhante de 2.ª) 

Salsicheiro de 2.ª 

 

€: 481,95 

VI Ajudante do 2.º Ano 

Trabalhador Indiferenciado 

€: 481,95 

VII Ajudante do 1.º ano 

Aprendiz 

€: 481,95 

VIII Aprendiz (1 ano/6 meses) €: 385,60 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  A Direcção. 


