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Consórcio Intermunicipal Quiriri/SC

Homem, sociedade, natureza. A

Seu objetivo maior é promover o

soma desse tripé conceitual é o

desenvolvimento sustentável do

firmamento do Consórcio Intermu-

turismo na região, proporcionando

nicipal Quiriri (CIQ), em Santa Cata-

experiências únicas e posicionan-

rina. Há mais de 20 anos, a iniciati-

do o Quiriri, até 2027, como um dos

va nasceu da união dos Municípios

principais atrativos do sul do Bra-

de São Bento do Sul, Rio Negrinho,

sil. A iniciativa compreende, dire-

Campo Alegre e Corupá, deixando

tamente, toda cadeia turística dos

de lado limites territoriais e se ba-

quatro Municípios, composta por 49

seando na água como eixo estru-

tipos de hospedagem, 142 estabe-

turante de uma política ambiental.

lecimentos de alimentos e bebidas,

Em 2009, após a promulgação da

espaços para eventos, atrações cul-

Lei 11.107/2005, que regulamentou

turais e naturais, além de proprie-

a atuação dos consórcios públicos

dades que trabalham com o turismo

no país, foi convertido em consór-

rural da agricultura familiar.

cio público sob forma de Associação Pública de Natureza Autárquica

Desde 1997, diversas frentes de

Interfederativa de Direito Público,

ação foram implementadas a partir

alterando seu protocolo de inten-

de uma metodologia inédita para a

ções para tornar-se multifinalitá-

época, todas pautadas na premissa

rio, permitindo além da atuação na

de melhorar a qualidade de vida do

área ambiental, a adição do turismo

homem e o turismo regional, preser-

como garantia da sustentabilidade

vando a natureza para o desenvol-

da região, do setor e do próprio CIQ.

vimento da sociedade. As ações têm

A iniciativa em duas páginas

atendido os anseios ambientais dos
diversos setores da sociedade nos
Municípios envolvidos por meio de
projetos e demandas participativas.
Há vários exemplos de conquistas
ao longo dessas duas décadas:
zz A criação de cinco unidades de
conservação nos quatro Municípios integrantes do consórcio;
zz A instituição do Programa de
Pagamento por Serviços Ambientais a Agricultores em São Bento
do Sul;
zz O Programa Participativo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
zz A proposição de um Sistema
Integrado de Municipalização do
Licenciamento Ambiental;
zz A criação do Circuito das Araucárias de Cicloturismo;
zz A ordenação integrada dos planos de turismo;

zz A criação de uma plataforma de
comunicação;
zz A instituição de Feira Regional de
Produtos Orgânicos;
zz A implantação do Programa
Acolhida na Colônia para qualificação de propriedades rurais e
capacitação dos produtores para
a atuação no turismo.

O trabalho tem sido referência
para vários outros Municípios e
regiões em Santa Catarina, como
Florianópolis, Joinville e Garuva.
Além do reconhecimento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), por meio da seleção
para o Prêmio MuniCiência, o CIQ
foi contemplado pelo Prêmio Estadual do Sebrae, na categoria
Cooperação Intermunicipal; pelo
Prêmio Prefeito Empreendedor do
Sebrae; e pelo Prêmio Braztoa de
Sustentabilidade.

Carta do Presidente

Municipalista,
Inovar e encontrar novas alternativas para colocar em
prática uma gestão moderna e que possibilite entregar
melhores serviços públicos à população são um desafio
às administrações municipais, especialmente porque é
cada vez mais crescente a diversidade de competências
sob a responsabilidade dos Municípios.
Nesse contexto, o Consórcio Público, estrutura pública plural com potencial de responder a determinadas
demandas com melhoramento técnico e otimização do
gasto público, vem se apresentando como um instrumento viável na esfera intermunicipal.
Este guia de reaplicação apresenta a iniciativa Região
Turística Destinos do Quiriri a valorização do regional a
partir do Município, onde a união de Municípios em uma
estrutura consorciada tem o potencial de guiá-lo para
novas possibilidades na condução da gestão pública,
visto que a oportunidade de cooperar tem permitido a
prefeitos e prefeitas viabilizarem muitos de seus compromissos.
Boa leitura e uma excelente gestão!
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil
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O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e com o apoio financeiro da União
Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou em Prêmio
MuniCiência, com duas edições previstas: em 2017/2018 e
2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras dos articuladores da iniciativa:

“O reconhecimento só reforça que
estamos no caminho certo, superando desafios, articulando estratégias e, principalmente, seguindo
um planejamento de longo prazo.
Esperamos que nosso modelo sirva de exemplo para muitos destinos, não apenas o Quiriri”.
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir as práticas
e a quem se destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento
dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos Municípios – por meio de guias como este – um leque de alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações
e fomentar a implementação de boas práticas na gestão
municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para que a
inovação na gestão municipal possa ser vista como ciência,
ou seja, um conhecimento adquirido por meio do estudo e
da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as)
municipais e toda sua equipe. Esses dados têm um caráter
específico: não são teóricos, pois se originam das práticas
identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão pública e oferece instrumentos para que as ações possam ser
executadas.
O guia pretende fornecer subsídios para inspirar a gestão na
reaplicação – não a simples replicação – do projeto, uma vez
que se considera cada Município como uma realidade única, especial, com características socioeconômicas e cultu-

rais ímpares. Em resumo, não se pode
comparar um Município com outro na
base do conceito falso de que “é tudo
a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

termo reaplicar ao termo replicar.
Os entes da Federação – municipal,
estadual e federal –, de modo geral,
utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer que se
identifica uma lógica na definição dos
objetivos, programas, ações, projetos,
atividades e operações especiais. Neste guia essa referência
não será utilizada. A iniciativa inovadora será um programa
ou um projeto conforme determinação do órgão municipal
responsável pela proposta.
Como se sabe, diante da estrutura cooperativa incentivada
na Constituição Federal, é possível que os entes federativos
atuem de maneira conjunta para alcançar objetivos comuns
e potencializar a entrega de políticas públicas à sociedade
em nível regional. Uma alternativa posta é a constituição
de Consórcio Público que pode ser conceituado, em linhas
gerais, como uma nova pessoa jurídica formada exclusivamente por entes Federativos visando a gestão associada de
serviços públicos. Conforme mapeamento publicado pela
CNM em 2018, foram identificados até aquele momento 491
consórcios intermunicipais com atuação nas mais diversas
áreas. Diante da expressão desse tipo de arranjo intergovernamental, foram recepcionadas para seleção as iniciativas
inovadoras e exitosas implementadas por estas entidades.
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A Região do
Consórcio Quiriri/SC

Constituído em 28 de setembro de 1997, o Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica
de Associação Civil Sem Fins Lucrativos. Em sua formação
inicial participaram os Municípios de Campo Alegre, Rio
Negrinho e São Bento do Sul.
Em sua constituição, os principais instrumentos utilizados
foram os seminários e reuniões de lideranças locais, assim como registros de diagnóstico participativo, que resultaram na identificação das primeiras frentes de ação. O
principal problema ambiental levantado, cuja solução foi
considerada prioritária, foi a má utilização dos recursos
hídricos, e, para reversão do quadro apontado, que reflete
na conservação das águas, foram definidas ações iniciais
em três frentes estratégicas que contemplaram, em um
primeiro momento, os seguintes temas: Resíduos Sólidos,
Áreas de Proteção Ambiental e Turismo.
Em 1999, dado o interesse em compartilhar as ações ambientais consorciadas, incluiu-se o Município de Corupá.
Em 2006, frente às imposições que o novo Código Civil
exigia e para a perfeita inclusão do Município de Corupá,
que pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Itapocú, foi, após
amplo debate, reformulado seu estatuto, passando a denominar-se Consórcio Intermunicipal de Bacias Hidrográficas – Consórcio Ambiental Quiriri, sob a forma jurídica de
Associação Civil Para Fins Não Econômicos.

Frente à Lei Federal 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos)
e de seu decreto regulamentador nº 6.017/2007, houve o
movimento de adaptação do Consórcio Ambiental Quiriri
ao novo modelo de Consórcio Público, tornando-o multifinalitário
Em 2009 foi criada a comissão executiva encarregada
do planejamento, da coordenação e da implementação
dos trabalhos de adaptação do Consórcio Ambiental
Quiriri, nos termos da lei, visando promover a conversão da instituição em Consórcio Público sob forma de
Associação Pública de Natureza Autárquica Interfederativa de Direito Público.

Reprodução parcial da
Lei nº 11.107/2005
Fonte: site da Presidência da República
(http://www.planalto.
gov.br/)
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Esse modelo foi entendido como mais adequado para os
Municípios envolvidos porque, além de cumprir a nova
disciplina legal (Lei e Decreto), permite que o Consórcio
Quiriri esteja em condições de receber recursos voluntários decorrentes de convênios com as demais esferas de
governo (Estado e União), além de usufruir de imunidade tributária constitucional (artigo 150, VI, “a”, e § 20, da
Constituição Federal) e de privilégios processuais (artigos
188, 475 e 730 do Código de Processo Civil) próprios dos
entes federativos, assim como de tratamento diferenciado para seus processos licitatórios.

Estação Ferroviária
e Maria Fumaça, Rio
Negrinho/SC, 2019
Parque Natural do
Braço Esquerdo,
Corupá/SC, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Além disso, foram aprovados dois projetos de lei instituindo os planos municipais de turismo de São Bento do
Sul (Lei nº 3945/2018) e Rio Negrinho (Lei nº 3140/2019)
com o propósito de assegurar uma política pública em
curto, médio e longo prazos. À época da apuração das informações para a criação desse guia pela equipe técnica
que visitou os Municípios do CIQ, foi informado que projetos de lei semelhantes estavam em desenvolvimento
também em Corupá e Campo Alegre.

A metodologia adotada na criação e nas iniciativas do
consórcio está apoiada em duas vertentes de trabalho –
uma institucional e técnica e outra comunitária. Em ambas as vertentes, a estratégia condutora das ações está
sempre vinculada a dois princípios básicos para a construção de sua sustentação: a participação e a educação.
Essa cooperação interfederativa tem possibilitado relevantes ganhos para a população, pois a conjugação
de esforços dos diferentes Municípios possibilita a implementação de políticas públicas que, individualmente, nenhuma cidade integrante do CIQ teria condições
plenas de realizar com eficácia.

Cascata Paraíso,
Campo Alegre/SC,
2019
Fotos: Consórcio Quiriri
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Dados do
Consórcio Quiriri/SC
Rio
Negrinho

Campo
Alegre
São Bento
do Sul
Corupá

zz MUNICÍPIOS CONSORCIADOS: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e
São Bento do Sul.
zz POPULAÇÃO TOTAL BENEFICIADA PELO CIQ: 152.424 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 255 km da Sede do CIQ (São Bento do Sul).
zz ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO CIQ: 2.305.1 m2.
ÁREA: Campo Alegre: 499,216 km²; Corupá: 405,761 km²; Rio Negrinho: 907,42
km²; São Bento do Sul: 495,772 km².
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DO CIQ: 66,46 hab/km2.
zz POPULAÇÃO ESTIMADA: Campo Alegre: 11.978 habitantes; Corupá: 15.909
habitantes; Rio Negrinho: 42.302 habitantes; São Bento do Sul: 84.507 habitantes.
zz DISTÂNCIA ATÉ A CAPITAL: Campo Alegre: 171,4 km; Corupá: 147,2 km; Rio
Negrinho: 177,4 km; São Bento do Sul: 170,8 km.
zz CÓDIGO DOS MUNICÍPIOS: Campo Alegre: 4203303; Corupá: 4204509; Rio
Negrinho: 4215000; São Bento do Sul: 4215802.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
LATITUDE: Campo Alegre: -26,1447959; Corupá: -26,4355066;
Rio Negrinho: -26,4648861; São Bento do Sul: -26,2500365;
LONGITUDE: Campo Alegre: -49,2435998; Corupá: -49,2452364;
Rio Negrinho: -49,609512; São Bento do Sul: -49,3835566;
ALTITUDE: Campo Alegre: 870 metros; Corupá: 75 metros;
Rio Negrinho: 790 metros; São Bento do Sul: 834 metros.
zz GENTÍLICO*: Campo Alegre: campo-alegrense; Corupá: corupaense; Rio Negrinho: rio-negrinhense; São Bento do Sul: são-bentense.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de seu nascimento ou residência
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zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: Campo Alegre: 18/03/1896;
Corupá: 25/07/1958; Rio Negrinho:
30/12/1953; São Bento do Sul:
21/05/1948.
zz DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO: 28 de setembro de 1997.
zz DATA DE ANIVERSÁRIO DOS MUNICÍPIOS: Campo Alegre: 18/03; Corupá:
07/07; Rio Negrinho: 24/04; São Bento
do Sul: 23/09.
zz PADROEIRO(AS) DAS CIDADES: Campo
Alegre: Santíssima Trindade; Corupá:
São José; Rio Negrinho: Santo Antônio
de Pádua; São Bento do Sul: Puríssimo
Coração de Maria (padroeira principal)
e São Bento Abade e São João de Nepumoceno (padroeiros seculares).
zz CLIMA: Campo Alegre: clima temperado marítimo úmido; Corupá: subtropical úmido; Rio Negrinho e São Bento
do Sul: temperado.
zz ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
DOS MUNICÍPIOS: indústria (móveis,
cerâmica, plástico, metalúrgica,
têxtil), agricultura, reflorestamento,
agropecuária.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 0,753 (média
dos Municípios consorciados).

zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» CAMPO ALEGRE: Cascata Paraíso
Localizada no centro do Município, a
cachoeira com duas quedas d’água
soma mais de 60 metros de altura.
Muitos visitantes aproveitam seus
paredões rochosos para a prática da
escalada e do rapel.
»» CORUPÁ: Seminário Sagrado Coração de Jesus
Pertencente à Congregação do Sagrado Coração de Jesus, o Seminário
ocupa 20 mil metros quadrados e ainda abriga capela, teatro, museu, pavilhão para eventos, campos de futebol
e restaurante. A arquitetura gótico-romana, do final dos anos 20, é um
atrativo a mais.
»» RIO NEGRINHO: Estação Ferroviária
e Maria Fumaça
O passeio de Maria Fumaça, que começa na antiga Estação Ferroviária de
Rio Negrinho, está entre as principais
atrações do Município. Mensalmente o
trem segue trajeto pela Serra do Mar,
permitindo contato com a natureza
primitiva e outros pontos turísticos.
Refeições caseiras e apetitosas são
servidas durante o percurso.

»» SÃO BENTO DO SUL: Parque Natural do Braço Esquerdo
Oferece diversas atividades em meio à
natureza. É possível aproveitar as águas
da Cachoeira Braço Esquerdo, explorar
a Caverna da Fuga e realizar uma caminhada pela Trilha do Vale Perdido.
zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» CAMPO ALEGRE: Festa da Ovelha
Realizada sempre no mês de março, a
festa celebra o aniversário do Município. Na programação o público confere apresentações culturais, artesanato local, exposições agropecuárias,
atividades esportivas e culinária típica com carne de ovelha.
»» CORUPÁ: Bananalama
O evento tradicional no Município
reúne trilheiros de vários lugares do
Brasil e do mundo. Além da grande
trilha em meio aos bananais, os participantes conferem feira de produtos
esportivos, praça de alimentação e
shows musicais.

»» RIO NEGRINHO: Rodeio Amor e
Tradição
Rodeio Farroupilha e diversas atrações musicais compõem a programação do evento. Realizado desde a década de 80, costuma atrair público de
toda a região.
»» SÃO BENTO DO SUL: Schlachtfest
Festa originária do sul da Alemanha, a
Schlachtfest movimenta o Município
com apresentações folclóricas, shows
musicais e culinária típica. O cronograma inclui também o concurso que
define as princesas e rainha da edição
do evento.
zz IMPRENSA:
Portais das Prefeituras, Jornal A Gazeta de São Bento do Sul, São Bento do
Sul Online, Jornal Evolução, São Bento
Notícias.

Fontes:
www.quiriri.com.br
www.movimentoquiriri.com.br
www.circuitodasaraucarias.com.br
www.destinosdoquiriri.com.br
www.blog.circuitodasaraucarias.com.br
www.facebook.com/pg/consorcioquiriri
www.facebook.com/circuitodasaraucarias/
www.facebook.com/destinosdoquiriri
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Congregação do Sagrado Coração
de Jesus, Corupá/SC, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Hinos dos Municípios
Campo Alegre

(Poema de Leora e José Sluminski)

Salve, salve Campo Alegre
És saudosa a cada amanhecer.
Salve, salve Campo Alegre
Meu coração vibra ao te ver.

Campo Alegre cidade jardim,
Turística bela admirada.
Pelas indústrias o mate e o caulim,
No pais és consagrada.

Engastada entre a serra e mata
Campo Alegre empunha seu brasão.
Mostrando as belezas a “Cascata”,
A obra prima da criação.

Meus filhos a grande esperança
De vitórias e lutas constantes.
E este povo que caminha a avança
Para um futuro de glórias marcantes.

As ruas cruzam tua terra,
Trazendo o progresso e a glória.
Terra fértil teu íntimo encerra.
És avanço agrícola na história.

Salve, salve Campo Alegre
És saudosa a cada amanhecer.
Salve, salve Campo Alegre
Meu coração vibra ao te ver.

Salve, salve Campo Alegre
És saudosa a cada amanhecer.
Salve, salve Campo Alegre
Meu coração vibra ao te ver.
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Corupá

(José Sluminski
e José acácio Santana)

Corupá, nossa linda terra
Corupá, no vale e na serra.
Corupá do verde das matas,
Das cachoeiras, fontes e cascatas.
Corupá, cidade querida,
És para nós, o sol da vida.
Corupá, a nossa gratidão
Parabéns de todo coração.
Entre flores e verde colina
Radiante, majestoso a triunfar.
No Estado de Santa Catarina,
Engastado na Serra do Mar.
O progresso em ti é constante.
Tens na indústria, agricultura o teu
farol,
O teu lema é seguir sempre avante,
Irradiando um futuro de escol.
O imigrante é um marco na história,
Força viva sempre, sempre a construir.
Teu passado é coroado de glória,
De vitórias será teu porvir.
Corupá teu povo unido que avança
Pela força de uma grande integração,
Em teus filhos existe a esperança
De fazer do Brasil grande nação.

Rio Negrinho

(José Testone e Wilson Glelepi)

Sob a brisa suave da serra,
Entre campos de verde esplendor
Sob a luz que ilumina esta terra
Este mundo encantado em flor.
Lindos campos de altivos pinheiros,
Quando o sol ornamenta o poente.
Este ar, este céu brasileiro,
Deus criou e nos deu de presente.
Salve, Salve, Rio Negrinho!
És um ninho de paz e amores.
Salve, Salve, Rio Negrinho!
Salve, Salve, cidade de flores.
Majestoso cepilho desliza,
Sobre o pinho criado por ti.
Da cerâmica a arte reprisa,
Rio Negrinho distante daqui.
Escolheste esta terra imponente,
Pioneiro valente e sagaz,
Já plantaste a fértil semente,
E colheste o fruto da paz.
Salve, Salve, Rio Negrinho!
És um ninho de paz e amores.
Salve, Salve, Rio Negrinho!
Salve, Salve, cidade de flores.

São Bento do Sul
(Pedro Machado de Bittencourt)

Entre mil flores e bosques plantada,
Lindo jardim de heróis imigrantes,
Tanto cresceste cidade encantada,
Para o orgulho de teus habitantes.
Hoje um marco tu és de progresso,
Onde a semente plantada vingou,
E na certeza de franco sucesso
Vive quem sempre em ti confiou.
Ó São Bento do Sul, entre flores
Linda flor neste vale a brilhar!
Nós queremos cantar teus fulgores,
tuas glórias queremos cantar
Nós queremos cantar teus fulgores,
tuas glórias queremos cantar

E nós, teus filhos, alegres cantamos
Cheios de fé em teu rico porvir,
Pois nossa Pátria que tanto estimamos
Vê teu futuro contente a sorrir.
És paraíso, na terra encravado,
Berço de luz e de insano labor,
Nós veneramos teu solo sagrado,
É teu o nosso eterno amor.
Ó São Bento do Sul, entre flores
Linda flor neste vale a brilhar!
Nós queremos cantar teus fulgores,
tuas glórias queremos cantar
Nós queremos cantar teus fulgores,
tuas glórias queremos cantar.
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Organograma
da iniciativa
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Consórcio Intermunicipal Quiriri (CIQ) possui uma estrutura operacional que segue o seguinte modelo:

NÍVEL OPERACIONAL
Comissões Executivas Intermunicipais
Grupos de trabalho
NÍVEL REFERENCIAL E ESTRATÉGICO
Secretaria Executiva
Conselho Fiscal
Conselho da Sociedade
NÍVEL OPERACIONAL
Assembléia
Imagem: reprodução de gráfico enviado pelo CIQ

Conforme estabelecido na Lei
11.107/2005, os consórcios públicos
devem, via de regra, realizar concurso público para contratação dos
empregados públicos, os quais serão
regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Para conhecer mais
sobre o tema, consulte a Nota Técnica
37/20201 da CNM.
O CIQ, conforme quadro ao lado, contempla contratações mediante concurso público, em regime celetista. A
estrutura replicada abaixo foi apresentada à época da vista técnica da Confederação Nacional de Municípios ao CIQ.

Consolidação interna do quadro técnico de pessoal do CIQ à época da visita
da CNM.

Secretária Executiva do Consórcio
Quiriri
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de
São Bento do Sul
Diretora de Turismo da Prefeitura da
Prefeitura de São Bento do Sul
Secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura de Rio
Negrinho
Coordenador de Turismo da Prefeitura de Rio Negrinho
Assistente Administrativa Prefeitura
de Corupá
Secretário de Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer da Prefeitura de
Campo Alegre
Coordenadora de Turismo Prefeitura
de Campo Alegre

Bióloga
Contadora
Engenheiro Agrônomo

Fonte: CNM

Engenheiro Civil
Técnica em Meio Ambiente
Engenheira Ambiental
Biólogo

1

CNM
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui apresentada e a possível reaplicação, seja em seu Município
ou em conjunto de Municípios que atuem em modelo de
consórcio. Responda às perguntas abaixo e anote quantas vezes você respondeu “sim”. Cada “sim” representa,
hipoteticamente falando, 10% de possibilidade para uma
tomada de decisão bem-sucedida, em seu Município, voltada para políticas públicas de serviços que melhorem a
qualidade de vida dos munícipes.
1. Você considera relevante identificar necessidades
comuns da população do seu Município e também dos
Municípios vizinhos?
2. A inserção de temas relacionados ao turismo e ao meio
ambiente, capazes de promover a economia local, é
uma medida almejada pela sua gestão?
3. Você acredita que a realização de ações conjuntas
entre Municípios em prol do turismo regional deva
envolver a sociedade?
4. Na sua opinião, um projeto que coloca em prática
políticas públicas para incentivar o turismo impacta de
forma positiva em outros setores?

5. Existe, no âmbito das secretarias e órgãos municipais,
interesse em cooperar para melhorias ambientais que
impactem também no turismo local?
6. Você identifica em seu time especialistas favoráveis à
implementação de ações voltadas para o incentivo ao
turismo?
7. Conselhos, comitês e associações têm espaço para
participar da formulação e implementação de políticas
públicas de seu Município?
8. Você acredita que é possível construir uma base de
dados/indicadores capaz de orientar as decisões dos
gestores?
9. Você acredita que é importante criar uma agenda governamental com ações de desenvolvimento e capacitações de servidores em prol do turismo?
10. Em curto ou médio prazos, você investiria na melhoria
das atividades de fomento ao turismo regional?
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Consórcio Intermunicipal
Quiriri - A valorização do
regional a partir do Município
CAMPO ALEGRE, CORUPÁ, RIO NEGRINHO E SÃO BENTO DO SUL/SC

INSPIRAÇÃO

Foi pela articulação do Município de São Bento do Sul com
a Associação Empresarial da cidade que se iniciaram as
discussões sobre o planejamento do turismo. A iniciativa
convergiu para uma parceria entre o setor público com
o privado com objetivo de desenvolver quatro planos de
turismo municipais, uma vez que nenhum dos quatro Municípios possuía um, além de um plano regional para o
desenvolvimento sustentável do turismo na região – esses planejamentos foram construídos por meio da mobilização de prefeitos, secretários de turismo e entidades
parceiras.
O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo
Sustentável (PDITS) encontra-se ancorado no Programa Quiriri Sustentável, que está alinhado com o Pacto
Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e seus
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As
ações nele previstas visam o desenvolvimento solidário

sustentável, regido pelos princípios
de gestão compartilhada, do desenvolvimento sustentável pela paz, da
ação estratégica, da participação
social e da transparência. São eles:
ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico; ODS 11 - Cidades
e Comunidades Sustentáveis; ODS
12 - Consumo e Produção Responsáveis; e ODS 17 - Parcerias e Meios de
Implementação.
Portanto, além de proporcionar o
desenvolvimento do turismo municipal e regional de forma integrada e
sustentável – associado à valorização
cultural, à preservação ambiental e à
participação comunitária –, o programa tem como resultado final a geração de emprego e renda.

Reprodução parcial
de reportagem
Fonte: Site NSC Total

Reprodução parcial
de reportagem
Fonte: OPC News

“A partir da nossa participação no
Projeto Acolhida na Colônia e no
Circuito das Araucárias, começamos a progredir em conhecimento e em investimentos na propriedade, inovando cada vez mais”,
conta Hariet Bruske, da Pousada Ponte de Pedra.
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“Os planos municipais de turismo
de duas das quatro cidades que
compõem o consórcio já são leis,
aprovadas na Câmara de Vereadores, e os de dois Municípios já
estão em processo de aprovação.
Em nível regional, temos uma
carta assinada pelo setor turístico se comprometendo a levar essas ações até 2027”, detalha Luiza
da Silva, diretora de turismo da prefeitura de São Bento do Sul.

“Estamos construindo nossa maturidade, nos desenvolvendo e
nos descobrindo por meio das
capacitações e das ações apresentadas pelo Consórcio”, avalia Casciane Antunes, proprietária
Café Cedro Rosa e coordenadora do
Núcleo de Turismo de Rio Negrinho.

“É uma oportunidade de crescimento para cada negócio e
de desenvolvimento da região”,
completa.

Dessa forma, unidos por meio do Consórcio Intermunicipal Quiriri (CIQ), os
quatro Municípios, que sozinhos não
conseguiriam competir com outros
destinos turísticos, têm se fortalecido e conquistado mais representatividade, inclusive na criação de políticas públicas.

ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS

O trabalho de planejamentos municipais e regional resultou, até o momento, na aprovação de dois projetos
de lei instituindo os planos municipais de turismo de São Bento do
Sul (Lei nº 3945/2018) e Rio Negrinho
(Lei nº 3140/2019). Nos Municípios
de Campo Alegre e Corupá, segundo informações concedidas à equipe
técnica da CNM durante visita aos
Municípios do CIQ, projetos de lei semelhantes estão em processo de tramitação ou implementação.
O programa está inserido no Plano
Plurianual (PPA) dos Municípios consorciados. Tem baixo custo de implementação e potencial de reaplicação.
Sua continuidade, independente de

gestão pública, é um dos principais
desafio da Comissão de Regionalização do Turismo de Quiriri, daí a criação de leis.

Reprodução parcial
da Lei nº 3.945/2018
Fonte: Site do Sistema
Leis Municipais

Reprodução parcial
da Lei nº 3.140/2019
Fonte: Site do Sistema
Leis Municipais
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CONTEXTO DOS MUNICÍPIOS QUANDO A INICIATIVA
FOI IMPLEMENTADA

Até a elaboração do Projeto de Regionalização do Turismo, os quatro Municípios trabalhavam sozinhos e as informações sobre seus empreendimentos turísticos eram
escassas e desconectadas. Havia pouca cooperação na
esfera pública e privada, os Conselhos Municipais de Turismo não eram muito representativos e havia baixa participação dos empreendedores e do terceiro setor. Além
disso, não existia um mapeamento dos atrativos e dos
equipamentos turísticos e nem um estudo mais aprofundado dos principais tipos de turismo da região.

“São 22 anos de atuação. Começou como Consórcio Ambiental
Quiriri. Depois, migrou do modelo de associação para o de consórcio público de direito público;
e passou de meio ambiente para
multifinalidade, adicionando o turismo para garantir a sustentabilidade tanto da região quanto do
setor e do próprio Consórcio”, explica Leoni Fürst, secretária executiva
do Consórcio.

Os desafios a serem superados foram agrupados em
quatro pilares: econômico, ambiental, histórico-cultural
e político-institucional. Como a realidade local dos quatro Municípios pequenos era limitada, em estrutura e no
posicionamento de temas como turismo e meio ambiente, a união de esforços foi fundamental para otimizar e
fortalecer os objetivos da gestão associada.
Trabalhar pilares de sustentabilidade, não apenas o ambiental, mas também o histórico-cultural, o político institucional e o econômico, passou a ser um item competitivo, voltado à qualidade de vida. Esse posicionamento
é base da criação do Consórcio Intermunicipal Quiriri
(CIQ), um instrumento de operação que integra, estrutura e potencializa soluções participativas para problemas
regionais comuns.
Suas ações pretendem promover o despertar de vários setores da sociedade para suas responsabilidades
frente à oferta turística regional. Além disso, enfatizam
a importância do turismo de base local, com uma agricultura limpa, e também estimulam o senso de pertencimento, assim como a preocupação com as gerações
futuras.
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“Como comerciante, o CIQ me dá
força, porque traz capacitações
para mim e para os funcionários,
sobre como divulgar o turismo
regional, como receber esses visitantes e o que indicar como experiência agradável na região”,

relata Casciane Antunes, proprietária
do Café Cedro Rosa e coordenadora
do Núcleo de Turismo de Rio Negrinho.

“A união de forças, as trocas de
experiências e o conhecimento
técnico nos seminários e encontros nos motivaram na melhora
interna de cada equipamento turístico, observando as fraquezas
e potencialidades, para, assim,
buscar o desenvolvimento do turismo”, comenta Alex Murara, inte-

BENEFICIÁRIOS

O Consórcio Intermunicipal Quiriri
- A valorização do regional a partir
do Município tem impactado positivamente as populações de Rio Negrinho, São Bento do Sul, Corupá e
Campo Alegre. Comerciantes, produtores rurais e demais munícipes
foram beneficiados com as ações de
divulgação das suas atividades econômicas. As capacitações oferecidas
pelas prefeituras propiciaram também um novo olhar para os negócios
e o turismo na região.
Muitos dos agricultores locais passaram a abrir as portas de suas propriedades para os turistas. Dessa
forma a capacitação foi imprescindível para uma melhor comunicação
com o público.

Para os comerciantes, o Consórcio
também é uma forma de ampliar o
público, uma vez que as ações de
divulgação acontecem de forma integrada. “Agora, a gente tem mais
visibilidade com o consórcio, nossas
ações são divulgadas para mais longe e conseguimos
receber pessoas de todo o país com essa divulgação. A
gente precisou se qualificar profissionalmente, adequar

grante do Seminário Sagrado Coração
de Jesus (Corupá).

as instalações, produzir comida de
qualidade para receber melhor as
pessoas”, Deoclécio Almir Potelicki,
produtor Rural.
Os munícipes consideram fundamental a forma como o CIQ foi constituído. “O consórcio veio como uma
benção, pois nos oferece a garantia
de uma continuidade, mesmo com
mudanças de prefeitos, e apoia o desenvolvimento sustentável e do cicloturismo”, diz Hélio Kalbusch, produtor rural e proprietário de pousada
Refúgio Monte Olimpo.

“Aprendi a liderar, aprendi a me
comunicar melhor. Esse pessoal
é tudo. A renda da família melhorou. Recebemos bastante pessoas de Joinville, Curitiba, São
Paulo, e já recebemos gente do
Alasca e da Flórida. Com esses,
falamos em alemão”, conta a família Bruske, de produtores rurais e donos de pousada.
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PARCEIROS

No âmbito regional, para o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável Destinos do Quiriri, a Comissão Executiva de Regionalização do Turismo elaborou
um acordo de cooperação por meio do qual as pessoas de
todos os setores da sociedade se responsabilizaram em
levar adiante a iniciativa. Em ato solene, que aconteceu
durante a I Conferência Intermunicipal de Turismo, evento
integrante do II Turismo em Pauta, nos dias 06 e 07 de junho de 2019, o compromisso foi ratificado por integrantes
do setor na região.
Dessa forma, a busca de atores sociais e lideranças inspiradoras e influentes, que venham a convergir para criar
sinergia, é uma condição para a escolha das ações. Isso
traz maior credibilidade e confiança de representação – e
essas parcerias, em investimento econômico, humano e
político, têm sido fator decisivo para o sucesso do CIQ.
Para assegurar o amplo espaço participativo, são organizadas Comissões Executivas e Grupos de Trabalho que
buscam maior representatividade e representação. Suas
ações são pautadas na metodologia do Programa de Cidades da ONU, que tem como referência dez princípios do
Pacto Global e utiliza a abordagem dos Círculos da Sustentabilidade.

O papel de cada prefeitura do consórcio é de financiamento, promoção e articulação de ações; captação de recursos e parcerias; e disponibilização de servidores, estruturas e equipamentos.
É importante ressaltar que o CIQ trabalha em parcerias
entre os setores público e privado, fazendo com que cada
ator entenda seu papel e que o turismo seja pensado
como política pública. Nessas contribuições, que variam
de acordo com o projeto, os chamados parceiros diretos
ajudaram financeiramente; e os indiretos cederam espaços e ativaram suas redes de contatos, como as Câmaras
de Vereadores, o Jornal A Gazeta e o Serra Alta Hotel.
Na construção do Plano Regional de Turismo, envolveram-se:
zz Prefeituras (financiamento dos planos);
zz Sebrae (apoio financeiro);
zz Associações Empresariais;
zz Câmaras de Dirigentes Lojistas;
zz Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina (Epagris), vinculada à Secretaria de
Estado da Agricultura e da Pesca;
zz Universidades (Universidade do Contestado - UNC,
Universidade da Região de Joinville - Univille);
zz ONG Junior Chamber International (JCI) de São Bento
do Sul;
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zz Cooperativa de crédito CIVIA;
zz Núcleos setoriais das Associações Empresariais;
zz Associações de ciclistas;
zz Conselhos Municipais de Turismo – dividindo-se na
oferta de cessão de salas para treinamento, aporte
financeiro e articulação de seus associados.
No Programa Acolhida na Colônia, Epagris, CIVIA e JCI São
Bento do Sul ajudaram com aporte financeiro, articulação
dos agricultores e cursos de capacitação para a diretoria
nos seguintes temas: trabalho em equipe, comunicação,
inteligência emocional, legalidade institucional, fluxo de
caixa, administração do negócio e organização de eventos.
No Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes, e Associações de Ciclistas realizaram articulação de
seus associados e apoio nos eventos; e Associações Empresariais cederam seus auditórios para capacitação dos
parceiros.
Durante o hackathon, os Conselhos Municipais de Turismo,
a UNC e a Univille ajudaram por meio de apoio econômico,
na coordenação do projeto, na cessão de infraestrutura
ou na articulação dos associados – sendo que núcleos
setoriais das Associações Empresariais realizaram ações
pontuais e participações em feiras.

O projeto Placebranding, para construção da Marca Destinos do Quiriri, foi subsidiado pelo Governo do Estado, por
meio de licitação pela antiga Agência de Desenvolvimento
Regional (ADR).
O envolvimento comunitário pode ser listado da seguinte
forma:
zz Aprimoramento dos Conselhos Municipais de Turismo
(COMTUR’S) dos Municípios consorciados;
zz Ordenamento de demandas para o turismo receptivo;
zz Participação em eventos de promoção do turismo local
e regional;
zz Fortalecimento do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e sua estruturação recente para Caminhantes;
zz Idealização de eventos como o Turismo em Pauta,
Fórum Intermunicipal de Turismo, Primeiro Hackathon
e Turismo Destinos do Quiriri (evento no qual desenvolvedores, designers e empreendedores se unem na
busca de soluções para um desafio proposto);
zz Conferência Intermunicipal de Turismo, seminários e
capacitações;
zz Implantação do modelo Acolhida na Colônia;
zz Desenvolvimento da marca regional (posicionamento e
uma plataforma de comunicação integrada).
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ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

1a) Identifique as potencialidades dos Municípios consorciados
Identificar as potencialidades dos Municípios que integram o consórcio será fundamental para traçar objetivos
e estabelecer ações em comum. No âmbito do turismo,
por exemplo, que é o caso do CQI, foi preciso conhecer
os principais atrativos de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, assim como a infraestrutura
existente para receber os turistas.
Esse entendimento é fundamental para as principais estratégias do consórcio, que visam atrair visitantes e movimentar a economia local. Corupá, por exemplo, é conhecida pela produção da banana mais doce do país. Tem,
inclusive, o reconhecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Campo Alegre é referência na produção de hortaliças, frutas e legumes, além da apicultura. A produção local de
mel chega a 35 toneladas por ano. Rio Negrinho se destaca pelas paisagens naturais e a oferta de locais propícios para a prática de esportes de aventura. Com 45% de
sua área ambiental preservada, São Bento do Sul também
possui diversos pontos turísticos em que a atividade esportiva, em meio à natureza, é o grande destaque.
2a) Estabeleça metas e parâmetros que garantam o desenvolvimento das ações
No caso do Consórcio Quiriri, foram definidos como objetivos fundamentais:

a. proporcionar o desenvolvimento do turismo municipal
e regional de forma integrada e sustentável – associado à valorização cultural, à preservação ambiental e à
participação comunitária;
b. a busca do equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico dos Municípios consorciados com a proteção
do meio ambiente, observando a dignidade da vida em
todas as suas formas, a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades sociais e regionais;
c. a harmonização das políticas públicas e ações administrativas para evitar conflitos de atribuições, guerras
fiscais e econômicas, e garantir uma atuação administrativa eficiente tecnicamente, com redução de custos
e encargos aos Municípios consorciados;
d. a cooperação entre os entes federados, no âmbito
municipal, estadual e federal, a academia, a iniciativa
privada e a sociedade civil no propósito comum de
promoção do desenvolvimento com paz;
e. a geração de emprego e renda;
f.

a proteção, defesa e conservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, promovendo gestão socioambiental descentralizada, democrática e eficiente,
nos Municípios consorciados ao Consórcio Quiriri.

Também eram resultados desejados, que têm sido alcançados em um trabalho contínuo: a participação da população e, principalmente, do ramo turístico nas ações,
nas capacitações e nos eventos; a sensibilização dos órgãos públicos para o entendimento de que o turismo é
transversal e deve ser pauta de todas as secretarias mu-
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nicipais; a integração do poder público com a iniciativa
privada e o terceiro setor; e o desenvolvimento de uma
inciativa ampla e sistêmica.
3a) Faça um levantamento criterioso de tudo o que é
preciso
A tomada de decisões com bases no critério do “eu
acho”, apesar do seu baixo custo, pode resultar em fracasso. No caso do CIQ, foram necessários quase oitos
meses de trabalho, com levantamento e cruzamento de
dados, oficinas e workshops para coleta de opiniões e
também capacitação, para que os planejamentos fossem realizados.

DICA CNM
Nesta etapa, é indicado elaborar
estudos de viabilidade técnica, que
indiquem de que maneira será possível conduzir as carências e intenções dos Municípios que pretendem
se consorciar. Para este momento,
é preciso contar com uma equipe
técnica qualificada nas áreas em que
se pretende atuar. Caso o consórcio
seja constituído como multifinalitário, é fundamental que sejam criadas

equipes setorizadas para cada tema
que será abordado, a fim de garantir
a máxima expertise.
Espera-se ao final desse processo
obter as informações necessárias
para colocar em prática as metas e
parâmetros estabelecidos, evidenciando o caminho a ser percorrido,
prazos, e principalmente os recursos
necessários.

4a) Defina estratégias futuras com a
participação de todos os envolvidos

DICA CNM

É muito importante que a gestão
municipal defina, de preferência
com seus líderes, sua “visão de futuro”, ou seja, o que quer alcançar na
gestão e que resultados e efeitos de
longo prazo se tornarão um legado.
Em outras palavras: o que se deseja
ter no futuro?

Para garantir a sustentabilidade do
projeto é preciso estabelecer o diálogo entre as partes interessadas, por
isso, é importante envolver lideranças políticas, sociedade civil e equipe
técnica, a fim de definir as prioridades, ou seja, criar consenso sobre as
ações que serão desenvolvidas.

Para tal, no CIQ, uma das estratégias
adotadas foi motivar as prefeituras das cidades consorciadas a elaborarem seus planos municipais, e, posteriormente, o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS). Nessa construção, no âmbito
municipal, cada gestor de turismo foi responsável pelo
acompanhamento direto desse trabalho em sua cidade e
regionalmente. A relação das ações entre os setores foi
promovida pela Comissão Executiva de Regionalização
do Turismo do CIQ, que integra as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
dos quatro Municípios em sua constituição.
Com a implantação do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), foi possível obter
um diagnóstico completo sobre os atrativos turísticos,
meios de hospedagens e empreendimentos de alimentos
e bebidas, entre outros dados sobre o setor na região.
Essa movimentação de regionalização contribuiu para
o aumento dos cadastros no CADASTUR (cadastro dos
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prestadores de serviços turísticos no Ministério do Turismo) – o que demonstra que a sensibilização em relação à formalização perante os órgãos oficiais de turismo
tem dado certo. E o sucesso no engajamento da iniciativa privada nas ações, na participação nos Conselhos
Municipais, em capacitações e em projetos, tem proporcionado parcerias público privadas que potencializam e
viabilizam as ações.
Os resultados gerados melhoraram a percepção do turismo tanto entre os munícipes quanto entre os turistas.
Isso porque, com o novo posicionamento do setor e com
a nova dinâmica de comunicação, as informações transmitidas são embasadas e planejadas; e a criação de uma
marca para o CIQ estimulou o senso de pertencimento e
elevou a autoestima da região.
Além disso, os Conselhos de Turismo2 estão mais representativos e preocupados em discutir políticas públicas
voltadas para o setor com a sociedade, o que contribui
para uma nova percepção.

Fonte: CNM

2
Os conselhos são espaços públicos de composição plural
e paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução
das políticas públicas setoriais. São o principal canal de participação popular encontrada nas três instâncias de governo (federal, estadual e municipal).

5a) Mantenha independência da gestão pública
Uma das grandes preocupações dos gestores do CIQ é
com a manutenção e sustentabilidade das ações em longo prazo. Para tanto é fundamental que o projeto conte
com instrumentos legais que permitam a sua continuidade, independente de mudanças na administração pública dos Municípios integrantes.
Por isso as etapas anteriores são de suma importância,
a fim de mobilizar toda a sociedade: empresas privadas, associações, comerciantes, agricultores e demais
munícipes.

“Uma das nossas maiores preocupações é que o consórcio se mantenha independente da gestão
política. Focamos na articulação
com iniciativa privada, terceiro
setor e poder público, para que
eles entendam que são peças fundamentais na continuidade desse
projeto”, ressalta Luiza da Silva, diretora de turismo da Prefeitura de São
Bento do Sul.
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A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

Projetos e ações sempre foram realizados de forma desconexa na região do Quiriri. A criação de
um planejamento integrado se tornou prioridade
a partir da constatação de que, com um plano de
longo prazo, para que tudo fosse feito de modo alinhado, seria mais fácil acompanhar a evolução do
setor e o desenvolvimento econômico da região.
A partir do entendimento de que o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável
(PDITS) é um grande guarda-chuva, sob o qual se
reúnem programas, projetos e ações, é possível
dizer que a principal iniciativa do CIQ é o próprio
planejamento.
A partir do planejamento estratégico participativo,
que contou com a colaboração de autoridades, empresários do ramo turístico, servidores das prefeituras e pessoas físicas engajadas na comunidade, foram definidas 59 metas. Esses objetivos específicos
estão alinhados a estratégias de dez dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que
englobam: capacitação, integração, políticas públicas, inovação, sistema de informação, formatação
de produtos, qualidade, promoção, recursos financeiros e infraestrutura.

Sob essas premissas, as metas foram divididas em curto
(2020), médio (2023) e longo prazos (2027). Entre as já realizadas, destacam-se:
1. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável;
2. Placebranding e Plataforma de Comunicação;
3. Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes;
4. Programa Acolhida na Colônia;
5. Campos Naturais do Quiriri;
6. Maria Fumaça.

Circuito das Araucárias de Cicloturismo, 2019
Fotos: CNM/UniverCidades
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Durante todo o processo, ocorreram workshops, palestras,
oficinas de criação participativa, eventos de apresentação
dos projetos, reuniões de planejamento e até uma conferência intermunicipal, além de um fórum e um hackathon.
No plano geral, é possível listar:
7. Criação de cinco unidades de conservação nos quatro
Municípios integrantes do consórcio;
8. Instituição do programa de pagamento por serviços
ambientais a agricultores em São Bento do Sul;
9. Criação do Campos Naturais do Quiriri, que regulamenta a entrada de visitantes ao atrativo natural;
10. Desenvolvimento do Programa Participativo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

Campos Naturais
do Quiriri, 2019
Fotos:
CNM/UniverCidades

11. Proposição de um Sistema Integrado de Municipalização do Licenciamento Ambiental;
12. Criação do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e
Caminhantes, que profissionalizou o maior produto
turístico regional e contribui para a preservação dos
ambientes naturais e da cultura local;
13. A criação dos planos de turismo locais e do regional
(PDITS);
14. Construção de uma nova plataforma de comunicação e
posicionamento da marca CIQ;
15. Instituição de Feira Regional de Produtos Orgânicos;
16. Implantação do Programa Acolhida na Colônia;
17. Realização de hackathon itinerante nos Municípios da
região para fomentar o desenvolvimento de soluções
tecnológicas aplicadas ao turismo no CIQ.
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Metas, custos, prazos e
números da iniciativa
A iniciativa possui um cronograma de implementação,
com objetivos estratégicos definidos. São 34 metas a serem alcançadas até 2020 (curto prazo), 21 metas até 2023
(médio prazo) e 4 metas até 2027 (longo prazo).
Para que tudo funcione melhor, alguns pontos merecem
especial atenção: é preciso ter boa articulação com todos
os setores da sociedade, investir na ativação do senso
de pertencimento dos munícipes, garantir coesão entre a
equipe gestora, investir em capacidade técnica, estimular
a vontade política dos prefeitos e, no caso de consórcios,
contar com apoio de secretarias municipais das diferentes prefeituras.
Os contratos de rateio3 de recursos do CIQ são realizados
separadamente para cada objeto de gestão associada e
a cada exercício fiscal. No Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), o investimento
financeiro foi de R$ 74.630,00 (valor pago pelos Municípios
de acordo com o seu porte, sendo R$ 27.000,00 de São
Bento do Sul; R$ 25.400,00 de Rio Negrinho; R$ 22.230,00
de Corupá), e houve a contrapartida do Sebrae, que viabilizou o projeto.
3
Contratos de rateio são instrumento pelo qual os entes consorciados se comprometem a fornecer recursos financeiros para a
realização das despesas do consórcio público. Em respeito à legislação fiscal, cada consorciado deve fazer os devidos ajustes em suas
normas orçamentárias para destinar esse recurso.

Campo Alegre optou por outra empresa para o desenvolvimento do plano municipal, mas suas ações foram incorporadas no plano regional.
Já os projetos e programas que estão sob o guarda-chuva
do PDITS têm os seguintes valores:
zz O Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes, em 2018, custou R$ 62.798,23, obtidos em
repasses de cada prefeitura, observando o critério de
proporcionalidade populacional dos Municípios.
zz O Projeto Placebranding e Plataforma de Comunicação, em 2017, foi custeado com um repasse da Secretaria de Estado de R$ 230.000.
zz O Projeto Acolhida na Colônia, em 2017, teve um valor
total de R$ 24.000, por meio de repasses igualitários
de cada prefeitura.
O público beneficiário desta iniciativa compreende diretamente todo o setor turístico dos quatro Municípios: 49
meios de hospedagem e 142 estabelecimentos de alimentos e bebidas, além de espaços para eventos, atrativos
culturais e naturais, e 40 propriedades que trabalham
com o turismo rural da agricultura familiar.
Indiretamente, o programa alcança 152.424 pessoas no
norte do estado de Santa Catarina, região dos Destinos
do Quiriri, composta por Campo Alegre (12.012 pessoas),
Corupá (15.541 habitantes), Rio Negrinho (42.029 pessoas)
e São Bento do Sul (82.842 habitantes).
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Lições aprendidas
Além das ações contempladas nos planos locais e no regional (PDITS), a garantia de continuidade das ações tem
sido trabalhada por meio de um exercício de fidelização
dos planos de governo de todos os candidatos, para que,
caso eleitos para o cargo de Prefeito de um dos Municípios
do Consórcio Quiriri, assumam com os cidadãos o compromisso de manter o Programa Quiriri Sustentável e todas as
suas linhas de ação, mantendo e ampliando a rubrica específica no orçamento geral, por meio do plano plurianual
para custeio dos trabalhos.

DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

Tomar uma decisão resulta sempre da ideia de rearranjar,
inovar, resolver um problema, um insucesso que se observa em algum processo. Essa constatação é o ponto de partida para a busca de uma solução.
A identificação dessas circunstâncias pode se dar a partir
das respostas a perguntas como:
zz O que precisamos fazer e/ou resolver?
zz O que precisamos/podemos melhorar?
zz O que queremos fazer?
zz O que não conseguimos solucionar de forma isolada?
zz Quais potencialidades podemos desenvolver/aprimorar?

Frente à necessidade de ordenamento e posicionamento
da região como um destino turístico sustentável, em um
cenário em que algumas ações vinham sendo idealizadas
isoladamente, coube ao Consórcio Intermunicipal Quiriri, via Comissão Executiva de Regionalização do Turismo
(CERT), integrar e otimizar esforços no sentido de implementar as medidas necessárias.
A ação de integração intermunicipal apoiou-se nas bases
metodológicas propostas pelo professor Pedro Hidalgo
(consultor do CONAF/Chile) que, por meio da aplicação da
metodologia de Planejamento Ambiental Participativo, articulada com a estrutura organizacional do Consórcio, permitiu instrumentalizar a construção participativa de um
plano ambiental para a região.
Por um bom período de tempo, as ações voltadas ao turismo se concentraram, apenas, em processos de certificação
e organização de propriedades rurais.

CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

Todo projeto tem de ter flexibilidade para se adequar à
realidade em que será inserido. É necessário que o desenrolar da iniciativa seja avaliado e monitorado continuamente. No caso do CIQ, indicadores de performance e
resultados ainda são um desafio, ponto reconhecido por
quem atua diretamente no projeto.
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Reprodução parcial
de peça de Facebook
Fonte: página oficial
do CIQ no Facebook
www.facebook.com/
consorcioquiriri

No que tange ao monitoramento, o CIQ utiliza a plataforma Trello, na qual as ações podem ser separadas em curto, médio e longo prazos. O processo é alimentado com
fotos, documentos e relatórios. Isso é feito com objetivo
de registrar, passo a passo, cada movimento realizado. O
consórcio também conta com sistemas próprios de gerenciamento de informações, tarefas e métricas, como o
software de CRM (Customer Relationship Management)
para o Circuito das Araucárias de Cicloturismo e Caminhantes, além das ferramentas do Sistema Intermunicipal
de Municipalização do Licenciamento Ambiental (SIMLA),
Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental
(SINFAT) e Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais (SINAFLOR).

A Comissão Executiva de Regionalização do Turismo se
reúne, mensalmente, para avaliar as ações, trocar ideias e
apontar correções de rumo. A avaliação dos resultados é
qualitativa – e a Comissão de Regionalização do Turismo
(CERT), segundo informado, está desenvolvendo uma ferramenta com o propósito de mensurar, além da qualidade
das ações e dos programas, seus indicadores quantitativos. O objetivo é levantar informações para melhorar a
gestão e implementação das iniciativas e de programas
junto aos participantes, identificando possíveis gargalos
que necessitam de aprimoramento. Mensurações pontuais já acontecem, por exemplo, de inscritos para a Capacitação do Circuito das Araucárias de Cicloturismo e a
Sessão de Negócios.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO,
ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

Em respeito à legislação fiscal, é necessário que cada ente
consorciado faça os devidos ajustes em suas normas orçamentárias (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA) para que
os recursos sejam destinados em respeito ao princípio da
legalidade.
O CIQ possui metas traçadas no Plano Plurianual (PPA) e
também nos planos locais e regionais de turismo, que foram construídos no início do projeto – elas são divididas
em curto, médio e longo prazos, como exposto anteriormente neste guia.
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Pretende-se que essas metas sejam
levadas adiante por outras gestões,
como uma política pública, e não de
governo. Para tal, os planos municipais de turismo de duas das quatro
cidades que compõem o consórcio
já são lei (detalhes a seguir), e os
dos outros dois Municípios estão em
processo de aprovação. Já no âmbito
regional, o CIQ conta com uma carta assinada por todo o trade turístico, comprometendo-se a levar essas
ações até 2027, que foi o tempo previsto para o processo completo de regionalização do turismo.
Acordo para o
Desenvolvimento
Sustentável do
Turismo, assinado
pelos municípios do
Consórcio Quiriri,
2019

ARMAZENE INFORMAÇÕES

Nunca é demais insistir na necessidade da criação de um
banco de dados, informações e indicadores, aliado importante na tomada de decisões e na gestão da agenda governamental.
Como o monitoramento das ações do CIQ é feito com o aplicativo Trello, automaticamente, todas as ações são registradas em um banco de dados para o futuro, garantindo a
continuidade dos trabalhos, independente da gestão pública que esteja nos Municípios do consórcio.
Diante do exposto, a ação terá maior possibilidade de dar
certo se:

1. Envolver o maior número de pessoas da comunidade:
o poder público, associações de bairro, comércio,
produtores locais, a mídia e a escola – por meio de
parcerias éticas, transpondo limites político-administrativos, visões obtusas de governo e bandeiras;
2. Houver clareza de propósitos. É fundamental que
todos os engajados no projeto saibam precisamente
aonde se quer chegar;
3. O(a) gestor(a) e sua equipe estiverem diretamente
envolvidos no desenvolvimento do projeto;
4. O problema for corretamente diagnosticado em relação aos Municípios;
5. As etapas de execução do projeto forem minuciosamente planejadas, com um olhar sistêmico e em uma
escala adequada para cada região;
6. O monitoramento de cada etapa for correto, considerando cada função e o desempenho de cada medida
em interação, ou seja, seu papel na estrutura integral
da iniciativa;
7. Forem levadas em conta as mudanças consideradas
necessárias. Por exemplo: encontrar novas formas de
captar recursos para colocar as ações em prática;
8. Forem monitorados assertivamente os resultados e
impactos na economia do Município, assim como do
programa de um modo geral;
9. Os(as) gestores(as) conseguirem lidar com seriedade
e constante análise das atividades em prol do turismo municipal;
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10. Você tiver imbuído deste princípio: não tem como
delegar algumas coisas. São aquelas que exigem a
presença física do(a) gestor(a) acompanhando as
prestações de contas do Município. Essa é uma das
faces da liderança.
Os principais desafios encontrados pelo CIQ estão relacionados à priorização do turismo como objeto de gestão
para os governos, servidores municipais, iniciativa privada
e academia, além da conscientização do papel de cada ator
na promoção do turismo.
Neste contexto, destaque para a cooperação entre empreendimentos concorrentes, que podem atuar como parceiros de negócios e a sensibilização de empresários de
outros setores que só percebem o turismo como desenvolvimento econômico. Outro aspecto é a conscientização
da classe política de que o turismo é fonte de renda e
desenvolvimento.
São fatores de sucesso da inciativa, por sua vez, o apoio governamental, a vocação cooperativa, a capacidade técnica
dos atores locais, a credibilidade na comunidade, que resultou em parcerias decisivas; a equipe multidisciplinar engajada e com pensamento de longo prazo, transformando a teoria em realidade; e a pluralidade dos projetos, que englobam
agroturismo, inovação, tecnologia e turismo de negócios.

4

Confira sobre o tema

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Como os consórcios públicos integram a administração
indireta de seus consorciados, são formados exclusivamente por entes federativos e geram recursos públicos, as
exigências legais de transparência e acesso a informação
são aplicáveis. Sendo assim, é de suma importância que os
gestores municipais garantam transparência4 de processos
de forma acessível e participativa, divulgando suas ações.

Reprodução parcial
de reportagem do
Paranashop
Fonte: Parana Shop
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Fonte: OCP News

Fonte: SC 24horas

A comunicação eficiente e o reconhecimento da sociedade
são desafios constantes no cotidiano cooperativo regional.
Para tal, a divulgação precisa ser integrada, por meio de
um plano regional de comunicação, contemplando diferentes públicos e estratégias, envolvendo desde os canais
mais tradicionais, como cartazes, até os mais tecnológicos,
como mídias sociais e aplicativos de mensagens.
Esse modelo vem sendo experimentado junto ao grupo de
comunicação do CIQ (formado pelas áreas de comunicação dos Municípios consorciados), na produção de conteúdos voltados, por exemplo, ao lançamento e à ativação da
marca Destinos do Quiriri e do Plano Regional de Turismo
(PDITS).
Seu foco, além de informar, é fidelizar e engajar os atores da
região no crescimento de parcerias e de uma rede de apoio
institucional e financeira com empresas públicas e privadas.
Dessa forma, matérias semanais são publicadas simultaneamente todas as quarta-feiras, nas mídias locais e regionais, que vêm veiculando de forma positiva o desenvolvimento do turismo regional.
Além disso, há um trabalho de sensibilização e mobilização constante, realizado por meio de eventos, capacitações, redes sociais, entre outros canais. O material produzido para essas frentes de comunicação engloba: artes
digitais para eventos e reuniões; artes digitais para postagens em mídias sociais e blog; e materiais para impressão, entre outros.
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Fique ligado
Historicamente, os setores de turismo dos Municípios consorciados trabalhavam como concorrentes, disputando
produtos regionais. Rompendo este paradigma, o trabalho
de construção coletiva dos Planos Municipais e Regional
de Turismo trouxe essa pauta para a agenda prioritária
dos(as) prefeitos(as), muitas vezes, com questionamentos
bastante desconfortáveis, por exemplo, o papel do Município como promotor de festas. Essas questões foram superadas com o diálogo racional – e o lançamento da Marca
Destinos do Quiriri foi o primeiro evento regional organizado pelo poder público e custeado na integralidade pela
iniciativa privada.
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