
PRüTOTOLO DE ACORNO

Entrê â PIONEIRü nO Rlo - Serviços Marítirnns, Lda. e o SITEMAQ - Sindicato da Mestrança a

Marinhagem da Marinha Mercante, tnergia e Fogueiros de Terra, é celebrado o seguinte

acordo destinado a regular a atividade profisslonal dos trabalhadores que prestam o serviço de

operadores de cais no F*rtr de §in*s.

Õ presente acordo Êütrã êm vigor no dia 15 de Setembro de 2S17, vigora pelo prazo de dois

âno§, rênovando-se ãutornática e sucessivarnêntê por períados de um anô s* não for

denunciadc sorn urn aviso prévio de sessenta dias,

A - REGrÍVrE DE TURNOSID|SFOI§lSlilDAFE

1" - Os trabalhadores são contratados pãra prestarem ã sua atividade em regime de

turnos/disponibilidade, conforrne escala anexa que faz parte integrante deste protocolo de

acordo.

2 - O regime de turnos/disponihilídade é aquele Êm que os trahalhadçres, quando não estão

em prestação efetlva de trabalho, ficam obrigados a pêrmanecsr em locaÍs conhecidos e de

rápido e íácil contacto por parte dos serviços, por forma a possibilitar a §ua comparência no

loçal de trabalho, quando forern charnados.

3 - No regime de turnos/disponibiiidade o período norrnal de trabaího semanaÍ não pode

ultrapassar, em média, as 40 horas de trabalho efetivo, e o totâl mensal não pode ser superlor

a 3.60 ho,ras" As horas que excederÊm o valor mensal serão pâgâs cün'lo trabalho suplementar,

petro valor hora de € 8,1-5

4 - A prestação de trabalho em dia de descanso semanal, como tal considerado na escala anexa,

será rernunerada como trabalho suplementar pelo valor previsto no número anterior, e dá

direito a um dia completo de descanso índependentemente do tempo trabalhado, a gozar ern

data a acordar com a empresã.

5 - O trabalho prêstâdCI em regirne dê turnosfdisponibilidade é contabilizado da seguinte

forma:

a) Os operadores de caís contabilitam uma hora diária, nos dias ârn que realiaam manobras.

b) A prestação de trabalho efetivo no regime de turnos/disponibilidade não pôd€ êxeeder â5

doze horas de trabalho por dia"

§ - ftETHTBUTçAü EASÊ MÊl\l§ÀL

A retribuição base mensal dos operadores de cais ê de € 650,00
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r - §uB§ínrü rlg REFEIÇÃ$

Os trabalhadores abrangidos pelo presente protocolo de accrdo têm dir*ito a um subsídio de

refeição, no rnontante de € 6,35, por cada dia cCIrfi prüstâç§a de trabalho efetivo.

§ - §ENÇÃO 0E HôRÁRI0 §E T§Â§ALHO

t - Quando o tnahalhadsr seja chamado ã prestãr trabalhc em regime de turnosf

disponibilidade, dentro do limite das 160 horas Êlênsãis, tal #abalhc terá urn acréscimo de 3§%

sobre a retribuição base rnensal, â título de subsídio de tHY.

2 - 5e o tempo de trabalho mensal ultrapassar o limite fixado na número anteriür, o trabalho

prestada é considerado como trabalho suplementar ê pago nüs termos previstos em 4.3.

E - §UB5íDr0 DE TUfrNü$lDI§pONlBrLlDÀüÊ

Os trabalhadores que prestem serviçu em regime de turnosldisponibilidade têm direito a um

subsídio mensal correspondente â 35% sobre â sua rêmuneração hase.

Ê* RE§PSN§ÁVEt NÊ §QUIPA

Aos trabalhadores responsáveis de equipa á aribuída u!nã coffipensação mensal adicional de €

X"üCI,ü0, nos mÊses de trabalho efetivo.

6 * üIUTURNI§ADÊ$

1 - Heportando-se à data de assinatura deste protoeclo, pâssã a vênüÊr-se uma diuturnldade

por períodos de trôs anos de serviço.

2 - O valor de eada diuturnidadc correspofidente a 5% sobre â silâ rêmuneração base"

3 * 0 direito a venrâr novâs diuturnidades ressã ê pãrtlr do momento quo o trabalhador ãtínjã

trâs.

H - Br§Fc§rçÕrs TaAFr§lT§RlAs

1 - A diuturnidade iniclal será atrihuída aos trabalhadores Antúnio terreira, Tiago Nunes e

Antdnio Luz, sendo parâ ôs rcstãntss três anos apds a assinatura dÕ prêsêntÊ acordo.
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? * S§ü desiülrnd*s chcfrsde eguipa ss frabalhad*res 't"iago $ü*nss * Antúnie Fen*lra.

Lisbaa, trS d* §eteísbrs de 2017

F}OfÉEIHO DÕ EIO.

Sellço*Marítimw, Lda.

SITES*A8
§i*dieate da tr{*str*nça * M*rinfugern da MarÍntra

M*rcante, Êrcrgia e Fngueiros de Tara
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