
4. Regulamentação da Convenção 151,  
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

A ausência de regulamentação da Convenção 151 da OIT e do art. 37, VII da Constituição Federal, que tratam, 
respectivamente, da Negociação Coletiva e do direito de greve no serviço público, continua gerando insegurança 
aos/às trabalhadores/as do setor público.

Infelizmente, ainda hoje, a maioria dos governos não respeita a Convenção 151 e impõe severas restrições às 
negociações com os servidores, causando tensões e motivando greves.

A CUT, a CNTE e seus sindicatos filiados lutam pela Negociação Coletiva ininterrupta no serviço público, como 
forma de avanço na conquista de direitos dos servidores públicos, sem precisar expor a sociedade a greves que, 
recorrentemente, são deflagradas em razão da truculência dos gestores em negociar e em atender as pautas 
reivindicatórias dos sindicatos.

Confira algumas lutas da CNTE, neste ano de 2013

»» Aprovação imediata do PNE com destinação de 10% do PIB para a educação.
»» Aprovação da MP nº 592, com a garantia da destinação de 100% dos recursos do petróleo para a educação 

pública.
»» Institucionalização do Sistema Nacional de Educação, com ampla gestão democrática e 

financiamento compatível para a implantação do Custo Aluno Qualidade.
»» Aprovação do Projeto de Lei nº 2.826/10, que estabelece os princípios e as diretrizes nacionais 

dos planos de carreira para os profissionais da educação.
»» Regulamentação do piso salarial profissional nacional para todos os profissionais da educação, à 

luz do art. 206, VIII da Constituição Federal.
»» Homologação do Parecer CNE/CEB nº 8/10, que orienta a implantação do Custo Aluno Qualidade 

Inicial (CAQi).
»» Instauração do debate nacional sobre o CAQ e sobre o aperfeiçoamento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
»» Homologação do Parecer CNE/CEB nº 18/12, que versa sobre a aplicação mínima de 1/3 da 

jornada do magistério para hora-atividade.
»» Regulamentação da Convenção nº 151, da OIT, que trata da Negociação Coletiva no Serviço 

Público. 

Calendário de Atividades

22/04 » Coletiva à imprensa, organizada pelos sindicatos filiados à CNTE.

23/04 » Greve Nacional – dia de atividades públicas com panfletagens em praças, ruas, praias 
e demais locais de concentração urbana.

24/04 » Greve Nacional – ocupação dos espaços legislativos. Em Brasília a CNTE realizará ato 
no Congresso Nacional e, nos Estados e Municípios, as Assembleias Legislativas e Câmaras de 
Vereadores serão palco de debates sobre a educação e a valorização de seus profissionais.

25/04 » Greve Nacional – dia de mobilização com marchas, assembleias sindicais, aulas 
públicas e outras atividades organizadas pelos sindicatos em conjunto com entidades sociais.

26/04 » Avaliação da Semana, nos locais de trabalho.


