
Texto atual - CCT / MR 069266/2020 Proposta de Redação Sindicato Sugestão do trabalhador

CLÁUSULA 31ª- FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
– EXTENSÃO E RECICLAGEM

O treinamento dos vigilantes, bem como 
todas as taxas referentes aos documen-
tos necessários, será sempre por conta das 
empresas, sem ônus para os empregados e, 
neste caso, o beneficiário permanecerá no 
mínimo por seis meses na empresa que cus-
teou o respectivo curso. Havendo demissão 
por justa causa ou se o empregado se demi-
tir antes de decorrido o prazo de seis meses, 
deverá reembolsar a empresa na base de 1/6 
(um seis avos) do valor do curso por mês 
não trabalhado.

Parágrafo primeiro - Na hipótese de reci-
clagem, conforme dispõe a Lei 7.102/83, o 
vigilante deverá permanecer na empresa por 
um período de no mínimo 06 (seis) meses. 
Caso não permaneça, por sua iniciativa, de-
verá o mesmo reembolsar a empresa na base 
de 1/6 (um seis avos) do valor da reciclagem 
por mês não trabalhado.

Parágrafo segundo – Na hipótese do curso 
de formação, extensão ou reciclagem ven-
cer dentro do período do aviso prévio do 
empregado dispensado sem justa causa, ca-
berá à empresa o pagamento da reciclagem 
e das demais despesas previstas no caput. 
Parágrafo terceiro - Não será admitida, em 
nenhuma hipótese, a ocorrência ou marca-
ção de reciclagem e outros cursos ou ativi-
dades de caráter profissional em períodos 
de férias, domingos, feriados e emendas em 
feriados prolongados, exceto no que se re-
fere as duas últimas na jornada 12X36.

Parágrafo terceiro - Não será admitida, em 
nenhuma hipótese, a ocorrência ou marcação 
de reciclagem e outros cursos ou atividades 
de caráter pro� ssional em períodos de férias, 
domingos, feriados e emendas em feriados 
prolongados, exceto no que se refere as duas 
últimas na jornada 12X36.

CLÁUSULA 31ª- FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
– EXTENSÃO E RECICLAGEM

O treinamento dos vigilantes, bem como 
todas as taxas referentes aos documentos 
necessários, será sempre por conta das em-
presas, sem ônus para os empregados, res-
peitando as cominações dispostas em lei.

  Na hipótese de vencimento da validade do 
curso de formação, extensão ou reciclagem 
ocorrer em um período de até 06 (seis) me-
ses após o rompimento do contrato do em-
pregado dispensado sem justa causa, caberá 
a empresa o pagamento, na oportunidade 
da rescisão e em valores de mercado, dos 
custos referentes ao seu próximo curso de 
reciclagem e das demais despesas no caput, 
como forma de se evitar a discriminação 
pelo “mercado” relativamente a contratação 
de trabalhador cuja formação/ reciclagem 
encontra se vencida ou próxima de vencer. 

Paragrafo 2º – Não será admitida, em ne-
nhuma hipótese, a ocorrência ou marcação 
de reciclagem e outros cursos ou atividades 
de caráter profissional em período de férias, 
folgas e feriados, assegurados em qualquer 
caso, a percepção pelos empregados do vale 
refeição, vale transporte, e ressarcimento de 
quaisquer despesas necessárias desde que 
justificadas.

Parágrafo 3º - O valor pago em decorrência 
do previsto o caput estará revestido de na-
tureza assistencial, não sendo computável 
para efeitos previdenciários ou trabalhistas 
como parcela integrante do salário e não 
implicará cômputos do tempo de serviço 
cuja duração sempre será tida como perí-
odo de suspensão do contrato de trabalho.

Parágrafo 4º - Fica o empregado obrigado 
a reciclagem prevista em lei, e no caso de 
dois ou mais empregados a fornecer cópia 
da comprovação de reciclagem a todos os 
empregados.
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SE VOCÊ PARTICIPAR!

Dia 09/10 – Sábado – 10 Horas | Será discutida a CLÁUSULA 31ª
Formação Pro� ssional – Extensão e Reciclagem

E neste ano as reuniões serão online ao longo do mês
VAI COMEÇAR A CAMPANHA SALARIAL 2022!

ATENÇÃO! TODAS AS 
REUNIÕES SERÃO VIRTUAIS

O trabalhador interessado em apresentar 
proposta para serem apreciadas nas reuni-
ões ou assembleia deverá obrigatoriamente 
enviar sua sugestão, um dia antes da data da 
realização, no seguinte e-mail secretaria@
vigilantesbarueri.com.br

Serão disponibilizados três minutos para 
cada inscrito, podendo ser estendido, e mais 
cinco em caso de apresentação de pauta.

CAMPANHA
SALARIAL



Das 79 cláusulas existentes em nossa Convenção Coletiva ano 2021, estas são as pautas prioritárias apontadas pela diretoria.

Salve o número     (11) 91083-4661 
e envie um olá  para receber 

o link da reunião.

Atenção! Todas as reuniões serão virtuais
A - Três dias antes de cada reunião será disponibilizado o link para inscrição. 
B - A reunião terá uma hora de duração.
C - Os participantes obrigatoriamente deveram permanecer com sua câmera 

ligada, não será permitido participante na reunião com a câmera desligada.
D - Toda reunião será gravada e arquivada no sindicato.
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Parágrafo quarto – Em razão do caráter 
compulsório e profissional do curso de re-
ciclagem e/ou de extensão, a sua realização 
poderá ocorrer em até 03 dias de folgas, 
sem que haja nenhum ônus para as empre-
sas, não sendo considerado tempo à dispo-
sição do empregador, inexistindo jornada 
extraordinária e consequentemente o direi-
to ao pagamento deste período como folga 
trabalhada.

Parágrafo quinto – A limitação da utilização 
das folgas previstas no parágrafo quarto desta 
cláusula terá sua vigência iniciada a partir de 
15/02/2021.

Parágrafo sexto - O valor pago em decorrên-
cia do previsto no caput estará revestido de 
natureza assistencial, não sendo computável 
para efeitos previdenciários ou trabalhistas 
como parcela integrante do salário e não im-
plicará cômputo do tempo de serviço, cuja 
duração sempre será tida como período de 
suspensão do contrato de trabalho.

Parágrafo sétimo – O adicional de pericu-
losidade de que trata a Cláusula “Periculosi-
dade – Atividade Pro� ssional de Segurança 
Pessoal ou Patrimonial” desta Convenção 
Coletiva de Trabalho será devido, inclusive, 
nos dias destinados à reciclagem de que trata 
a presente Cláusula.

Parágrafo oitavo – As empresas � cam obri-
gadas a conceder o vale transporte nos dias da 
reciclagem, sendo que nas localidades e ho-
rários não servidos por transporte público, o 
meio de deslocamento � cará à cargo e critério 
da empresa, que deverá informar o vigilante 
antecipadamente. E, nos casos em que não 
houver fornecimento de alimentação pelo 
Curso de Formação, as empresas também � -
carão obrigadas a conceder o vale refeição, no 
mesmo valor previsto na Convenção Coletiva 
de Trabalho.

Parágrafo 5º - No caso de mais de um em-
prego comprovado, o período de reciclagem, 
bem como o valor da mesma poderá ser ra-
teado entre as empresas empregadoras, de-
vendo a declaração de o curso ser entregue ao 
vigilante na sede da empresa, no prazo de 10 
(dez) dias, após a empresa ter recebido o cer-
ti� cado da academia, sob pena de pagamento 
de multa de 3 (três) pisos salariais do vigilan-
te convencional, revertidos ao empregado.

ATENÇÃO! TODAS AS 
REUNIÕES SERÃO VIRTUAIS

O trabalhador interessado em apresentar 
proposta para serem apreciadas nas reuni-
ões ou assembleia deverá obrigatoriamente 
enviar sua sugestão, um dia antes da data da 
realização, no seguinte e-mail secretaria@
vigilantesbarueri.com.br

Serão disponibilizados três minutos para 
cada inscrito, podendo ser estendido, e mais 
cinco em caso de apresentação de pauta.


