
Lisboa, 31 de maio de 2022 

 

Acordada revisão do AE da CEMAH 
O Mais Sindicato e a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo 
(CEMAH) chegaram a acordo na revisão de algum clausulado e das tabelas salariais. 

A Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo (CEMAH) é 
uma pequena instituição com 135 trabalhadores. Neste processo 
negocial de revisão do AE em vigor, pretendeu efetuar pequenas 
correções no clausulado e adaptações à sua dimensão e condições 
muito específicas.  

Ao longo das negociações foi possível ao MAIS consagrar alguns 
benefícios para os trabalhadores, como são exemplo a alteração da 
forma de pagamento dos subsídios infantil e de estudo, e o regime de 
pagamento da IHT à semelhança do que existia no Setor antes de 2016. 

No entanto, nem todas as suas pretensões foram alcançadas, 
nomeadamente a consagração do subsídio de apoio à natalidade. A 
CEMAH queria, como contrapartida, obter o acordo do Sindicato a uma 
das suas exigências: a redução da percentagem de promoções por 
mérito de 16% para 8%. O “preço” para os trabalhadores era demasiado 
elevado e por isso o MAIS não aceitou. 

 

Tabelas 

Quanto à revisão salarial, foram acordados os seguintes valores: 

Para 2020: 

- 0,3% nas tabelas e em todas as cláusulas de expressão pecuniária (já aplicado 
conforme deliberado anteriormente pelo C.G.). 

 

Para 2021: 

- 0,5% nas tabelas e em todas as cláusulas de expressão pecuniária. 

Para 2022 

- 1,1% nas tabelas e em todas as cláusulas de expressão pecuniária; 
- Excecionalmente, o subsídio de almoço passará para 10,5€. 
Os respetivos retroativos serão pagos neste mês de junho. 
 

 



Lisboa, 31 de maio de 2022 

 

ANEXO II (a partir de 01/01/2022) 

Níveis de retribuição e outros valores pecuniários  

1. Retribuição mínima de ingresso (cláusula 20.ª, número 2): 

a) Grupos A e B – 898,33 euros; 

b) Grupo C – retribuição mínima mensal garantida 

2- Tabela de níveis de retribuição de base (cláusula 20.ª, número 3): 

Nível Retribuição de base (euros) 

 Ano de 2022 

18 2.846,55  

17 2.573,90 

16  2.394,67 

15 2.206,12 

14 2.018,44 

13 1.831.90 

12 1.681,77 

11 1.549,16 

10 1.385,63 

9 1.274,41 

8 1.154,50 

7 1.068,39 

6 1.015,25 

5 898,33 

4 779,79 

3 705,00 

2 705,00 

1 705,00 

                                                                A Direção 


