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5.3

Contrato colectivo entre a AIND Associação PoÉuguesa de lmprensa e -o Sindicato

Produção:

-

Operador de manobras;

5.4

dos Jornalistas
paritária.

Outros:

-

Operador de logística.

-

Deliberação da comissão

Decisão da comissão paritária criada no âmbito do CCT
outorgado pela AIND
Associação Poftuguesa de Imprensa e pelo Sindicato dos Jomalistas e publicado no
Boletim do Trahalho e Emprego, n.'27, de 22 de Julho

Motorista;

6
6.1

-

Profissionais semiqualificados (especializados):
comércio e outros:

de 2010.
No dia 24 de Março de 20I 0. reuniu a comissão paritária
prevista na cláusula 70.' do contrato colectivo de trabalho
(CTT) outorgado pelaAIND
Associação Portuguesa de
Imprensa e pelo Sindicato dos Jornalistas, o qual se encontra publicado no Boletim do Trqbalho e Emprego, n.o 27.d.e
22 de Julho de 2010 estando pÍesentes todos os membros
que a compõem: João Palmeiro, Henrique Pires Teixeira

-Administrativos"
Auxiiiar de apoio geral;

Guarda de passagern de nÍvel;
Operador de apoio administrativo.

-

e Vítor Brás, em representação da AIND

Acordo de empresa entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães
e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais
lntegração em níveis de qualificação.

A reunião teve como objecto proceder, a pedido de am-

-

bos os outorgantes, à interpretação e integração das normas
contidas no n.o 7 do anexo r (Tabela de Remunerações) e no
n." 2 da cláusula 71." do referido CCT, dado que se torna
necessário sanar divergências de leitura quanto à data de

Nos tennos do despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ernprego e da Segurança Social, de
5 de Março de 1990. publicado no Boletim do Trabalho e

produção de efeitos e à extensão dos referidos preceitos.
tendo em conta a data de entmda em vigor da nova tabela
salarial. assim como quanto ao reenquadranrento profissional de jornalistas anteriormente classificados em categoriais supe ores ao topo da carreira fixado na nova convenção, Ievando em conta que as novas carreiras só passaram
a existir a partir da entrada em vigor do pÍesente CCT.
A comissão concluiu que a deficiente redacção do n." 2
da cláusula 71.' conduz a um lratamento injuslo e injustificado dos jornalistas anteriormente classificados em
categoria acima do Grupo V. o que é contrário aos princípios da boa fé e da equidade, devendo, por isso, integrar-se
adequadâmen1e no respeito por esses princípios.
Concluiu-se tambérn que a redacção do n.'7 do anexo
r é equívoca relativamente ao quadÍo que as partes pÍetenderam fixar, carecendo ainda da fixação de algunras
regras indispensáveis a uma correcta aplicação dos efeitos
à data acordados.
A comissão analisou todos os factores indispensáveis
a um adequado entendimento da real vontade das paÍtes
que presidiu à negociação daqueles dois preceitos, e considerando ainda o facto de se ter iniciado ur.n novo ano
económico e também as dificuldades.iá anteriormente
despistadas em relação à correlação entre os valores das
duas tabelas e denrais retribuições complenrentares. clregou
a um acordo sobre a matéria em análise.
Nestes termos, a comissão deliberou, por unanimidade,
que os preceitos em apreciação devem ser integrados e
interpretados da foma que a seguir se fixa:

Emprego,l." série,n ' 1 l. de 22 de Março de 1990, procede-se à integração em níveis de qualificação das profissões
que a seguir se indicam, abrangidas pela convenção colectiva de trabalho mencionada em título, publicada no
Boletim do Tt'ctbolho e Emprego, l.' série, n." 45, de 8 de
Dezernbro de 2010:

1

Quadros superiores:

Adj unto de conrando;

comandante:
Comandante:
2.o

Oficial de bombeiro principal;
Oficial de bombeiro superior.

2
2.

I

Quadros médios:
Técnicos adrn in islral i\ os:

Chefe;

Oficial de bombeiro de primeira;
Oficial de bombeiro de segunda.
3

-

Encarregados, contrâmestres, mestres e chefes de

equipa:
Subchefe.
4

4.1

Profissionais altamente qualificados:

Administmtivos de I .' classe:

Bombeiro de

l.'

classe;

Cláusula 7I

Borrbeiro de 2.' classe;

-

."

I...I

Bombeiro de 3.' classe.
À

Associação

Portuguesa de Imprensa, Alfredo Maia, Horácio
Serra
Pereira e Paula Tanganho, em representação do Sindicato
dos lornalistas.

2
Os jomalistas classificados no Grupo VI ou supe- vigência de convenÇão anterior são classificados no
rior na
Grupo V, sendo-lhes atribuído um escalão horizontal por

Prâticantes c âprendizes

cada agregação de cinco anos de antiguidade contada desde

Bombeiro estagiário

@tu
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I

Boletim do Trabalho e Emprego, n.' 15,221412011
a sua promoção ao Crupo V na vigência de anterior convenção âté à data da entradâ em vigor do presente CCT.
(Nos casos ern que a admissão na empresa tenha sido
feita directâmente para o Crupo VI. ojornalista será integrado no Grupo V. sendo-lhe atribuído urn escalão por cada
agregação de cinco anos a contar daquela admissão).
ANEXO

7

-

I

O valor do índice correspondente ao escalão

I

sobre as retribuições acessórias vencidas no perÍodo indicado.

As empresas que não procederam à aplicação dos valosalariais previstos neste número deverão fazê-lo no ano
de 201 1. pagando o vâlor total resultante da actualização
de unra só vez, ou fraccionadâmente até ao limite máximo
de l2 prestações mensais sucessivas de igual montânte, a
liquidar conjuntamente com o salário do tnês respectivo.
A cornissão decidin, também por unanimidade, proceder
ao depósito da presente decisão, nos termos e para os efeitos dos n." 3 e 4 do artigo 493." do Código do Trabalho.
res

1 .

A Comissão Paritáriâ:
Joãct Pqlmeiro.

Llenrique

P

«Outorgantes:

Primeira: Associação dos Industriâis de Cordoaria
(AICR). pessoa colectiva n.' 50097 1005- com
sede na Rua da Paz, 66,.5.'. sala 58. 4050 Porto. representada por João Paulo Martins Ferreira Brochado;
Segunda: FESETE
Federação dos Sindicatos
- Lanificios. Vestuário. Caldos Trabalhadores Têxteis.
çado e Peles de Portugal (FESETE). pessoa colectiva
e Redes

de cada unr dos grupos e cargos previstos na tabela da
presente convenção aplica-se desde I de Janeiro de 20 l0
ao correspondente grupo ou cargo previsto na convenção
cessânte, aplicando-se o índice 203 ao GÍupo Vl, por esta
categoria tet deixado de existir
Pam a aplicação da nova tabela no período entre de I
de Janeiro e 27 de Julho de 20I 0 terr-se como referência a
diferença enlre o rnontante mensalmente aulerido durante
esse período a título de retribuição base mâis as diuturnidades e o valor do primeiro esca)ão do grupo e da tabelâ eln
que ojornalista passou a estar integrado na nova carreira.
Nas emPlesas em que se optou pelo fraccionamento
previsto no n.o I da cláusula 72.". o valor mensal referente
à aplicação da nova tabela salarial entre I de Janeiro e 27
de Julho de 2010 é o que resLrltar da aplicação do Iimite
referido nesse preceito.
Estes acréscimos retroactivos refelentes ao pel íodo entre
I de Janeiro e27 de Julhode20l0nãotêm qualqueritnpacto

Lisboa. 24 de Março de 201

contrato colectivo enr epígrafe. a seguir se procede à sua
rectificação.
Assim. a p.664. onde se Iê:

ires Teíxeíra.

n." 501068422. corn sede na Avenida da Boavista. 583,
I00 Porto, representada por Mânuel António Teixeira
de Freitas e António Fernandes da Costa:»
4

deve ler-se:
«OutoÍgantes:
Primeira
Associação dos Industriais de Cordoaria
e Redes (AICR), pessoa colectiva n." 50097 | 005, corr
sede na Rua da Pa2.66.5.". sala 58. 4050 Porto. representada por.loão Paulo Maftins Ferreira Brochado;

-

Segunda - FESETE,

-

Federação dos Sindicatos

dos Traballradores Têxteis. [,aniÍicios. Vestuário, Calçado e Peles de Portugal (FESETE). pessoa colectiva
n." 501 068422. com sede na Averrida da Boavista, 583,
41 00 Poto. representada por Manuel António Teixeira
de Freitas e Leonilde de Fátirna Pires de Oliveira Ca-

pela:»

A p. 676, onde se lê:
«CláusLrla 60."
Consultâ dos trâbâlhadores

I

O enrpregador. corn vista à obtenção de parecerdeve consultar por escrito e. pelo rrenos. duas vezes por
ano, previamente ou em tempo útil. os representantes
para a seguÍança e saúde ou, na sua falla, os próprios
trabalhadores sobre:

Vítor Bras.
Alfi'edo Maio.

g) A designação dos trabalhadores responsáveis pela

aplicação das medidas previstas no n.o 9 da cláusula
59.';»

Horácio Seryq Pereira.
Paulo Tanganho.
Depositado em l2 de Abril de 2011, a fl. 102 do livro
n.o 11. com o n." 4712011. nos termos do atigo 494.'do

deve ler-se:

Código do Trabalho. aprovado pela Lei n.' 7/2009, de l2

«Cláusula 60."

de Fevereiro.

(lonsultâ do§ 1râbâlhâdores

Contrato colectivo entre a AICR Associação
dos lndustriais de Cordoaria e -Rêdes e a FESETE
Federação dos Sindicatos dos Traba-

- Têxteis, LaniÍícios, Vestuário, Calçado
lhadores
e Peles de Portugal
Rectificação.
-

Por ter sido publicado com inexactidão no Boletim do
Trahalho e Emprego, n.' 8, de 28 de Fevereiro de 201 l "o

I -- O empregador, com vista à obienção de parecer.
deve consultar por escrito e, pelo menos, duas vezes por
ano. previamente ou em tempo útil. os representantes
para a segurança e saúde ou. na sua falta, os próprios
trabalhadores sobre:
g) A designação dos trabalhadôres responsáveis pela

aplicação das medidas previstas no
56.';»
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n.'9

da cláusula

