
Melhoria da Educação no Município:  
Experiências com Consórcios Intermunicipais e  
Câmaras Técnicas de Educãção 
 



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 da gestão municipal.  



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 (administrativo-financeiro e 

pedagógico). 

 Em 2013, iniciou seu trabalho com consórcios e consolidou a formação das 

Câmaras Técnicas de Educação. 

 

 



Os consórcios 



Atuação em 2017 

CIVAP (Consórcio Intermunicipal do Vale 
do Paranapanema) – 23 municípios 
participantes. 

CODIVAR (Consórcio de Desenvolvimento 
Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul) 
– 23 municípios participantes. 

AMVAPA* (Consórcio Intermunicipal do 
Alto Vale do Paranapanema) - 18 
municípios participantes. 
 

COGIVA (Consórcio Intermunicipal de Gestão 
Pública Integrada dos Municípios do Baixo 
Rio Paraíba) – 15 municípios participantes. 

2013 –  

2014 

2015 –  

2016 

*o trabalho com a AMVAPA teve inicio em 2012, no projeto AMVAPA Educa. 





Resultados 



Licitações consorciadas 

 No ciclo 2015-2016, foi realizado no CIVAP/SP com uma economia de mais de 

40%, chegando à 53%, em Platina, e 47% em Tarumã. 

 Em 2017, fortaleceu e incentivou outros consórcios (AMVAPA e COGIVA) para 

realização.  

 AMVAPA/SP obteve economia de 49%, de 14,5 para 7,1 milhões, 

possibilitando o investimento regional em formação para educação infantil. 

 O COGIVA/PB estabeleceu a lista de materiais para efetuar a compra em 2018. 

 

 



Articulação regional 

 Capacidade de negociações com entes federados.  

 Em São Paulo, negociação do convênio de transporte escolar.  

 Padronização de instrumentos de matrícula e de dados educacionais. 

 Seminários regionais sobre as temáticas escolhidas. 

 

 

 



Rede de consórcios intermunicipais 

 Em 2017, consolidação da Rede de consórcios intermunicipais e câmaras técnicas 

visando a troca de experiências, saberes e aprendizados. 
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