NEGOCIAÇÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
A PARTIR DO TETO DE GASTOS (EC 95)
curso de curta duração

A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho oferece o curso de
extensão NEGOCIAÇÃO E FINANÇAS PÚBLICAS A PARTIR
DO TETO DOS GASTOS (EC 95).
A atividade é dividida em quatro módulos, que podem ser
realizados sequencialmente (de uma única vez), de dois em
dois ou ainda em ordem aleatória.
O objetivo do curso é subsidiar dirigentes e assessores sindicais para o exercício da negociação coletiva, com base nas
alterações propostas pela Emenda Constitucional 95; realizar
o diagnóstico de diversos aspectos relativos ao setor público
que foram remodelados pela Emenda; e instrumentalizar a
intervenção sindical no processo de negociação coletiva a
partir das restrições configuradas pela EC 95.
A atividade é presencial e tem carga horária total de 36 horas.
Cada módulo tem duração de oito horas. As aulas são realizadas em quatro dias, das 9h às 18h.
O curso pode ser promovido em qualquer localidade e, se
houver interesse, para os dirigentes de uma única entidade
sindical.
Entre em contato com a Secretaria da Escola DIEESE, pelo
e-mail contatoescola@dieese.org.br ou pelos telefones (11)
3821-2150 e 3821-2155, ou com os Escritórios Regionais do
DIEESE (ERs).

MAIS INFORMAÇÕES

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 32h | 4 dias
Horário: das 9h às 18h
Pode ser realizado em qualquer município e com
exclusividade para entidades sindicais
A realização do curso está sujeita à formação de turma
Consulte valores e
condições de pagamento

CONTEÚDO
- Módulo 1
Conceito de negociação coletiva: trata da regulamentação
e do processo de negociação coletiva no setor público.
- Módulo 2
Principais características do orçamento público: aborda o
processo de elaboração do orçamento, as disputas na
arena política em torno do orçamento público e as
dificuldades para a composição orçamentária.
- Módulo 3
Orçamento público sob a ótica da Emenda Constitucional
95: predomínio da política fiscal e sua relação com as
reformas ultraliberais e impactos nos diferentes setores da
administração pública.
- Módulo 4
Negociação coletiva no setor público antes e depois da
EC 95: identificação das restrições e oportunidades de
negociação coletiva no ambiente atual.
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