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1. O Fundo de Apoio Mútuo 

§1 - O Fundo de Apoio Mútuo dos trabalhadores da educação é um fundo financeiro, composto pela comunhão de 

recursos de diversos trabalhadores. Sua função básica é oferecer suporte material para as famílias trabalhadoras em 

situações emergenciais. 

§2 - Seu objetivo é estimular a solidariedade dos trabalhadores, garantindo a independência de patrões, partidos, igrejas 

e empresas. 

§3 - É uma iniciativa promovida pela seção de trabalhadores da educação do Sindicato Geral Autônomo de Santa Cata-

rina (SIGA-SC) da qual podem participar trabalhadores filiados e não filiados ao sindicato. 

 

1.1 - Do caráter mutualista 

§4 - O Fundo é uma experiência popular de solidariedade econômica e política que busca atender imediatamente as 

necessidades dos trabalhadores por meio de iniciativa dos próprios trabalhadores. 

§5 - O socorro mútuo é uma prática sempre presente na vida dos trabalhadores mais pobres e faz parte da tradição de 

sindicalismo de luta. Ajudando uns aos outros, sem esperar a boa vontade de patrões, de igrejas, de políticos ou de 

sindicalistas profissionais, podemos nos defenderem da fome, do desemprego, da violência e das catástrofes. 

§6 - O mutualismo envolve todos os trabalhadores que eventualmente necessitem de ajuda em uma rede de solidariedade 

em que todos, com dignidade, igualdade e fraternidade, são responsáveis pelo bem estar de todos. Essa rede de solida-

riedade resolve problemas imediatos, mas também pode e deve fortalecer os trabalhadores na luta por direitos e melhores 

condições de vida no curto, médio e longo prazo. 

 

1.2 - Da finalidade do Fundo 

§7 - Prestar auxílio emergencial aos trabalhadores da educação em condição de vulnerabilidade socioeconômica. 

§8 - Entendemos como trabalhadores da educação todos aqueles que vivem da venda de sua força de trabalho para 

instituições que desenvolvem atividades educacionais, aqui incluídos professores, técnicos e operacionais (faxina, cozi-

nha e segurança) de todos os níveis e redes de ensino, em qualquer situação empregatícia ou em situação de desemprego. 

§9 - Para a garantia da integridade do fundo, os recursos são destinados exclusivamente à garantia da subsistência dos 

trabalhadores e suas famílias, não podendo ser acessados para benefício individual supérfluo e gastos não essenciais. 

§10 - Inclui-se como gastos básicos as seguintes situações: 

a) Pagamentos de aluguel e condomínio, contas de luz, água e internet; 

b) Compra de uma cesta básica de alimentos e gás de cozinha; 

c) Compra de medicamentos; 

d) Vale transporte; 

e) Vale combustível; 

Outras modalidades de débitos essenciais podem analisados pelo grupo gestor do fundo. 

 

2. Da participação 

 

2.1 - Da condição de beneficiário 

§11 - Podem participar como beneficiários do Fundo de Apoio Mútuo todos os trabalhadores que atuem, direta ou 

indiretamente, ligados a atividades educacionais na rede pública ou privada de ensino: 

a) Professoras e professores de todos os níveis, efetivos ou temporários; 



b) Trabalhadores do setor administrativo e pedagógico, efetivos ou temporários; 

c) Trabalhadores da limpeza, segurança e alimentação escolar, efetivos, temporários ou terceirizados; 

d) Trabalhadores de qualquer uma das categorias acima em situação de desemprego ou aposentadoria. 

§12 - Proprietários e gestores de instituição de ensino, sejam eleitos ou em função comissionada, não têm direito a 

participar como beneficiários. Os casos de gestores de iniciativas de cunho associativo/popular/sindical serão avaliados 

pelo grupo gestor. 

§13 - Para se associar ao Fundo como beneficiário, os trabalhadores interessados devem realizar o cadastro. O solicitante 

deverá aguardar a confirmação de sua aprovação como participante do fundo. Caberá ao Grupo Gestor do Fundo (GGF) 

avaliar os cadastros e aprovar a inclusão de novos beneficiários. 

 

2.2 - Da condição de doador 

§14 - Qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer doações para o Fundo de Apoio Mútuo, desde que observados os 

seguintes critérios: 

a) Nenhum tipo de contrapartida será oferecido ou concedido ao doador. 

b) Nenhum tipo de publicidade pode ser feita pelo doador como promoção individual. Apenas o Fundo de Apoio 

Mútuo, através de seu Grupo Gestor, pode publicizar as doações recebidas, quando for conveniente. 

 

3. Dos usos do Fundo 

 

3.1 - Solicitação de benefício 

§15 - Todos os trabalhadores participantes na condição de beneficiário têm o direito de solicitar auxílio ao Fundo. Para 

receber o auxílio, o beneficiário deve encaminhar seu pedido ao Grupo Gestor do Fundo (GGF), declarando sua neces-

sidade específica. 

§16 - Os pedidos serão analisados e, após aprovação, o GGF providenciará o auxílio diretamente para o beneficiário ou 

algum familiar direto. 

§17 - Não serão feitos repasses em dinheiro. Os auxílios serão prestados na forma de pagamento de débitos e na forma 

de aquisição de produtos ou serviços, de forma que toda a comprovação seja detalhada, garantindo a transparência na 

prestação dos auxílios mútuos. 

 

4. Dos recursos do Fundo 

 

4.1 - Contribuições individuais 

§18 - O fluxo básico de recursos é composto pelas contribuições permanentes e periódicas de todos os participantes. 

§19 - Todos os beneficiários participam da comunhão de recursos do Fundo, de modo que todos os trabalhadores são 

responsáveis por garantir que haja sempre recursos disponíveis para o socorro de todos. 

§20 - A forma fundamental de participação é a contribuição individual, cujo valor é calculado em cima do salário-base 

de cada trabalhador e de acordo com sua realidade socioeconômica. 

§21 - O valor de contribuição será definido com base em um sistema de porcentagem: 0,5% do salário para aqueles que 

recebem até um salário mínimo; 1% do salário para aqueles que recebem até dois salários mínimos; 1,5% até 3 salários 

e assim por diante. Trabalhadores desempregados ou em condição de extrema pobreza podem contribuir com o valor 

fixo de R$2 (dois reais) mensais. 

§22 - Os valores acima descritos se referem à contribuição mínima obrigatória para a garantia do direito pleno de parti-

cipação. É permitida a contribuição em qualquer valor acima dos valores fixados. Os valores podem variar conforme as 

possibilidades de contribuição dos beneficiários, desde que o valor mínimo seja respeitado. 

 

§23 - Para a definição do valor da contribuição individual, o trabalhador deve apresentar ao GGF comprovante de ren-

dimentos (original e cópia) assinado. Essas informações serão mantidas em absoluto sigilo, sendo acessíveis apenas aos 



membros do GGF responsáveis pelos cadastramentos. Para trabalhadores autônomos/desempregados uma carta de cu-

nho próprio justificando seus rendimentos nesse período. 

 

4.2 - Contribuições complementares 

§24 - Para além das contribuições individuais, fluxo básico de recursos, o Fundo deve contar com um fluxo comple-

mentar, obtido através de doações ou campanhas financeiras. 

 

4.3 - Controle e transparência 

§25 - Toda a movimentação financeira deve ser rigorosamente registrada, de maneira específica e de fácil entendimento. 

A transparência é direito absoluto dos beneficiários e dever de seus representantes na administração. 

§26 - Entre nós, o espírito que deve prevalecer é o da confiança, reservando a desconfiança e o descrédito às instituições 

financeiras estatais e empresariais.   

 

5. Da gestão 

§27 - Os recursos do Fundo serão administrados por seu Grupo Gestor. 

 

5.1 - O Grupo Gestor do Fundo (GGF) 

§28 - O Grupo Gestor será formado por representantes indicados pela seção de trabalhadores da educação do SIGA e 

por representantes indicados entre os membros não filiados ao sindicato. 

§29 - Funções do Grupo Gestor 

a) Administrar os recursos disponíveis em caixa; 

b) Analisar doações e pedidos de benefício, segundo os critérios pré-definidos; 

c) Analisar possíveis doadores e beneficiários para aprovar sua participação, segundo os critérios pré-definidos; 

d) Registrar toda a movimentação financeira em relatórios mensais; 

e) Prestar contas para os participantes através de relatórios semestrais sobre as movimentações e situação do caixa. 

 

5.2 - Da indicação do Grupo Gestor 

§30 - O Grupo gestor desenvolverá seu trabalho pelo prazo de um ano. Esse prazo é imperativo e o mandato da gestão 

ou de membros poderá ser revogado por assembleia geral em qualquer momento. 

§31 - A composição do Grupo será sempre de no mínimo 3 participantes, podendo contar com até 5 membros. 

§32 - Os participantes que compõem uma gestão deverão ser eleitos pelos seus pares em Assembleia Geral de benefici-

ários do fundo. 

§33 - Uma vaga de representação no GGF será reservada a um representante da seção de trabalhadores da educação do 

SIGA-SC. Os representantes da seção de trabalhadores da educação do SIGA-SC serão indicados conforme normas 

definidas pelo próprio sindicato, em suas instâncias internas. O representante sindical não possuirá qualquer condição 

ou atribuição especial e deverá cumprir com as funções administrativas em condição de absoluta igualdade em relação 

aos representantes eleitos na Assembleia Geral. 

 

5.3 - Organização do GGF 

§34 - Ficará a cargo dos membros do GGF apresentar aos beneficiários sua proposta de trabalho para seu mandato de 

um ano, detalhando cargos e funções, periodicidade e formas de reunião, projetos e prioridades. 

§35 - Como indicativo básico e inicial, as reuniões devem ocorrer de forma bimestral. 

§36 - Recomenda-se que as gestões dividam entre seus membros as funções de Secretaria Geral; Tesouraria; Assistência 

aos beneficiários e Coordenação de campanhas e doações. Cada gestão tem autonomia para organizar da forma que 

considerar mais conveniente, desde que sua estrutura organizativa interna seja detalhadamente apresentada ao conjunto 

dos beneficiários. 



 

5.4 - Da troca de gestões 

§37 - Ao final do mandato de um ano, a gestão deve organizar sua documentação e informações para o repasse detalhado 

de todo o andamento dos trabalhos para a próxima gestão. A responsabilidade pelo bom andamento dos trabalhos entre 

as trocas de administração será de ambas as gestões, anterior e atual. 

§38 - A cada troca de gestão, ao menos um membro da gestão anterior deve permanecer, para garantir a continuidade 

entre as administrações e evitar turbulências que possam interferir no bom andamento dos trabalhos. 

§39 - Após a Assembleia Geral que elege nova gestão, deve haver uma reunião de transição, na qual a gestão anterior 

fará todos os repasses necessários para o trabalho dos novos representantes. 

 

6. Da organização 

 

6.1 - Assembleia Geral dos beneficiários 

§40 - As decisões sobre a estrutura e o funcionamento do Fundo de Apoio Mútuo serão tomadas em Assembleia Geral 

dos beneficiários, garantindo que os participantes tenham completa autoridade sobre suas atividades. 

§41 - Cabe à Assembleia Geral discutir e deliberar sobre: Prestação de contas, Eleição do GGF, Campanhas de arreca-

dação, Regimentos e normas. Outros assuntos de interesse dos beneficiários podem ser incluídos, se aprovados pela 

maioria dos presentes em Assembleia. 

§42 - A periodicidade das Assembleias é anual, havendo a possibilidade de convocação de Assembleia Geral Extraordi-

nária, conforme solicitação dos participantes ou decisão do GGF. Para que seja considerada válida, uma Assembleia 

Geral Extraordinária deve ser divulgada entre os beneficiários com, no mínimo, um mês de antecedência. 

§43 - Todos os beneficiários, após o pagamento de sua primeira contribuição, terão o direito de expor suas posições e 

votar propostas nas Assembleias. Doadores não tem direito de participação nessas instâncias. 

 

6.2 - Prestação de contas do fundo 

§44 - O GGF deverá prestar contas a todos os beneficiários sobre a situação financeira do fundo e suas movimentações. 

Doadores não terão direito a receber informações sobre o uso dos recursos. 

§45 - A prestação de contas deve ser feita ao final de cada semestre por escrito, contendo planilhas e tabelas, de forma 

clara e compreensível para todos. Estes relatórios semestrais serão encaminhados aos beneficiários por e-mail. 

§46 - Em Assembleia Geral ao final de cada ano, a gestão do GGF deverá apresentar uma prestação de contas detalhada 

referente a toda atividade do Fundo durante seu mandato. 

 

6.3 - Desligamentos 

§47 - O participante que desejar deixar de participar do fundo de apoio mutuo deverá comunicar previamente seu desli-

gamento por meio de uma declaração assinada enviada ao GGF. O desligamento do fundo não resultará em nenhum tipo 

de resgate financeiro. 

§48 - O GGF terá o poder de desligar participantes em caso de informação falsa e/ou uso indevido dos recursos. Demais 

casos só poderão ser tratados na Assembleia Geral. 

 

7. Disposições transitórias 

§49 - Casos omissos neste Regimento deverão ser discutidos em reunião do GGF ou em Assembleia Geral. 


