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Conforme deliberação do Conselho Estadual 
de Representantes, a APEOESP está realizan-
do um fundo de greve destinado a apoiar os 
professores que participam da paralisação da 
categoria, iniciada em 13 de março.

Como nas greves anteriores, a reposição das 
aulas, pagamento dos dias parados e retirada das 
faltas dos prontuários serão negociados com o 
Governo ao final da greve. 

O Fundo de Greve da APEOESP é descen-
tralizado, cabendo às subsedes desenvolver 
atividades para fomentá-lo, administrá-lo e 
atender às necessidades dos professores.

A Sede Central também participará do Fundo 
de Greve, captando recursos junto a entidades 
de âmbito estadual e nacional, bem como des-
tinando parte do fundo de solidariedade para 
esta finalidade.

Importante: todas as regras e procedi-
mentos contidos neste documento são válidos 
exclusivamente para o período da greve, ou 
seja, de 13 de março até o seu final.

I. As subsedes devem:
a)  Convocar os conselhos fiscais para avaliar, 

definir e aplicar os critérios dos fundos de 
greve locais, tendo como parâmetros os 
critérios gerais contidos neste documento.

b)  Outros elementos podem ser adicionados, 
desde que aprovados pelo conselho fiscal 
da subsede.

II. Critérios e procedimentos:
a)  Destinar ao fundo de greve no mínimo 10% do 

repasse. Destinação maior deve ser aprovada 
pela executiva da subsede, desde que seja de-
monstrada e justificada esta necessidade. 

b)  Organizar atividades para coleta de recur-
sos, como rifas, festas, encontros, almoços; 
jantares e outras atividades.

c)  Buscar as entidades que possam contribuir 
para o Fundo de Greve local.

d)  Realizar coletas de alimentos junto a enti-
dades, supermercados, comunidades e à 
população em geral.
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III.  Destinação dos recursos 
do fundo de greve:

a)  Os fundos de greve não devem distribuir 
dinheiro em espécie. Os recursos devem 
ser utilizados prioritariamente para:

-  contas de água, luz, telefone, gás.

-  cestas básicas, remédios e outros itens 
que o conselho fiscal da subsede aprovar.

-  entre os critérios podem ser considera-
dos pelo conselho fiscal a renda familiar, a 
existência ou não de filhos/as etc.

b)  No caso de professores que estejam pagando 
parcelas de sua casa própria, e tiverem partici-
pado de toda a greve (ou seja, desde o dia 13 
de março até o momento em que recorra ao 
fundo de greve), o conselho fiscal pode definir 
que a subsede pague uma ou mais parcelas, 
mas este valor terá que ser devolvido, pois se 
refere a aquisição de patrimônio, finalidade à 
qual o fundo de greve não se presta.

IV. Planos de Saúde
Em relação aos planos de saúde, em negocia-

ção com o Grupo Geia, ficou estabelecido que:

  professores associados que demonstrem 
com a apresentação de documento bancário 
que no período da greve (de 13 de março 
até o seu final) não houve desconto da men-
salidade do plano por ausência de saldo, po-
derão, no terceiro mês de atraso, regularizar 
a mensalidade daquele mês e pagar os dois 
meses anteriores em cinco parcelas.

  Exemplo: se o plano de saúde de um/a 
professor/a tem mensalidade de R$ 300,00, de 
acordo com a orientação acima os R$ 600,00 
referentes aos dois meses sem pagamento se-
rão pagos em cinco parcelas de R$ 120,00. En-
tão, no terceiro mês de atraso, o/a professor/a 
pagará a mensalidade daquele mês, mais cinco 
parcelas de R$ 120,00 referente à primeira 
parcela das mensalidades atrasadas.   

V.  Fundo de greve a título de 
solidariedade da sociedade

A Sede Central realizou contatos com 
centrais sindicais e outras entidades para que 
contribuam com o Fundo de Greve, sendo que 
a Central Única dos Trabalhadores já realizou 
sua contribuição, bem como a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação e 
outras entidades. Isto deve ser feito também 
nas regiões.

VI.  Conta-corrente para 
doações – Fundo de Greve 
dos professores em greve 
(divulgar):

Banco Santander – ag. 3373 – conta-corren-
te: 13-000916-2 

VII. Prestação contas
Todos os recursos financeiros extraordinários 

obtidos e as respectivas despesas realizadas pelo 
Fundo de Greve devem constar da prestação de 
contas (movimento de caixa) das subsedes, com 
as devidas comprovações. Exemplos: anexar 
cupons e/ou notas fiscais de compra de cestas 
básicas e/ou produtos. Cópias de contas de 
energia, telefone, gás e água. Cópias de boletos 
bancários e/ou recibos de outros compromissos 
além dos acima citados. 

Em caso de dúvidas sobre prestação de 
contas, entrar em contato com João/Sidnei pelo 
telefone 11.3350-6040/6058.
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