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Objetivo do Programa Melhoria

Fortalecer os gestores municipais de educação e suas equipes técnicas, a
partir da formação por processos, de modo a contribuir para o
aprimoramento do sistema de gestão municipal.

O Melhoria da Educação no Município

• Desde 1999, atuou em 18 estados, mais de 1.000 municípios e formou
mais de 3.500 gestores públicos de educação.
• A metodologia consiste na gestão por processos (administrativofinanceiro e pedagógico).
• Em 2013, iniciou seu trabalho com consórcios e consolidou a formação
das Câmaras Técnicas de Educação.

Atuação 2017

AMVAPA* (Consórcio Intermunicipal do Alto
Vale do Paranapanema) – 18 municípios
participantes.
CODIVAR (Consórcio de Desenvolvimento
Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul) – 23
municípios participantes.
CIVAP (Consórcio Intermunicipal do Vale do
Paranapanema) – 23 municípios participantes.
COGIVA (Consórcio Intermunicipal de Gestão
Pública Integrada dos Municípios do Baixo Rio
Paraíba) – 15 municípios participantes.

Total de municípios participantes: 79
*o trabalho com a AMVAPA teve inicio em 2012, com o projeto AMVAPA Educa.
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2014

2015 –
2016

Em números

Total: 1.475.429 habitantes
maior que o município de
Porto Alegre/RS
ou o Estado de Tocantins

Elaborado por: Oficina Municipal

Em números

19,06
bilhões de reais

PIB

FUNDEB

667,2 milhões em repasses
do FUNDEB para 2017

SIMILAR ao de

Santos/SP e
MAIOR do que o de
João Pessoa/PB

3x

o valor estimado para
Campinas/SP

3,7x o valor estimado para
João Pessoa/PB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

94,6 milhões em
repasses do QESE
para 2017

9x o valor estimado para
São Caetano/SP em 2017

Elaborado por: Oficina Municipal

Diálogos sobre a Gestão Municipal: Câmaras Técnicas de Consórcios

1º passo

2º passo

3º passo

4º passo

5º passo

Mobilizar os municípios
da região para a
cooperação.

Identificar pontos de
convergência e desafios
coletivos.

Aproximar outros atores
políticos relevantes para
o processo.

Formalizar o grupo de
trabalho.

Construir uma agenda
regional.

6º passo

7º passo

8º passo

9º passo

10º passo

Envolver a comunidade
na validação do Plano
Regional.

Detalhar a ação e
construir o projeto
comum.

Garantir os recursos
necessários.

Implementar e gerir as
ações regionais.

Avaliar e divulgar os
resultados.

Fonte: Diálogos sobre Gestão Municipal: Câmaras técnicas de Consórcios.

Atuação 2017: fortalecimento das Câmaras Técnicas

Consórcio:

AMVAPA/SP

CODIVAR/SP

CIVAP/SP

COGIVA/PB

Projeto regional:

Plano formativo para
profissionais da
Educação Infantil

Formação para os
diretores das
unidades escolares

Formação para
Atendimento
Educacional
Especializado (AEE)
e contratação de
equipe
multidisciplinar para
o laudamento
(legislação regional)

Plano formativo para
profissionais da
Educação Infantil

Acompanhamento e
fortalecimento da
Câmara Técnica:

Compra consorciada

Processo de
Acompanhamento
diagnóstico regional¹ do PME e compra
consorciada

Compra consorciada

¹ O CODIVAR não realizou a compra consorciada, porque é um consórcio de direito privado

Resultados: licitações consorciadas

• CIVAP/SP (2015-2016-2017) – realizou licitações com economia de mais
de 40%, chegando à 53%, em Platina, e 47% em Tarumã.
• Inspirado na experiência do CIVAP, AMVAPA e COGIVA realizaram o
processo de compra consorciada em 2017.
• AMVAPA/SP obteve economia de 49%, de 14,5 para 7,1 milhões, possibilitando o
investimento regional em formação para educação infantil (projeto regional);
• O COGIVA/PB estabeleceu a lista de materiais para efetuar a compra em 2018.

Resultados: articulação regional
• Aumento da capacidade de negociações com entes federados.
• Em São Paulo, negociação do convênio de transporte escolar junto ao governo
estadual.

• Padronização de instrumentos de matrícula e de dados educacionais,
principalmente no CIVAP devido a migração entre alunos da região.
• Os municípios do CIVAP desenharam uma portaria padrão da região para
o Atendimento Educacional Especializado.
• Seminários regionais sobre as temáticas escolhidas:
• AMVAPA: Educação Infantil;

• CODIVAR: As contribuições da Neurociência no processo de aprendizagem na
Primeira Infância;
• CIVAP: A BNCC, o letramento e a alfabetização;

• COGIVA: Gestão da Educação.

Resultados: Rede de Consórcios Intermunicipais

• Em 2017, consolidação da Rede de Consórcios Intermunicipais e Câmaras
Técnicas visando a troca de experiências, saberes e aprendizados.

Fortalecimento das Câmaras Técnicas e atuação em rede

Atendimento e
suporte aos gestores
municipais de
educação

Transição e
transmissão do
legado da política
educacional

Diagnóstico e
implementação de
projetos regionais

Compartilhamento de
práticas

Resultados: Rede de Consórcios Intermunicipais

• As ações definidas, pelos consórcios, para 2018:
• Fortalecimento dos integrantes da Rede para o processo de renegociação de
convênios de transporte e alimentação escolar;
• Articulação junto ao Tribunal de Contas, visando as compras consorciadas,
principalmente no COGIVA/PB;
• Banco de instrumentos para compartilhamento de planos de gestão.

Desafios e oportunidades

A potência dos saberes e soluções locais.
O valor do trabalho cooperado.
A definição e o compartilhamento de responsabilidades.
A importância e o desafio de envolver os atores políticos e a comunidade
na construção do projeto regional.
• A relevância da formalização da Câmara Técnica.
• Os benefícios da institucionalização do processo de cooperação
intermunicipal.
• O monitoramento e comunicação dos resultados.
•
•
•
•

Fonte: Diálogos sobre Gestão Municipal: Câmaras técnicas de Consórcios.

Obrigado!

