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Implementação de ações sistêmicas promovidas de forma a fazer do Pacto 

Global e seus princípios parte da estratégia, cultura e operações diárias de 

nossa organização, empreendendo esforços para divulgar publicamente este 

compromisso junto aos nossos servidores, parceiros, público em geral e nosso 

alinhamento de apoio a nova agenda de Desenvolvimento Sustentável Global 

pelo Programa Quiriri Sustentável.

O Consórcio Intermunicipal Quiriri reafirma seu 

apoio ao Pacto Global das Nações Unidas e seus 

dez princípios nas áreas de direito humanos, 

trabalho, meio ambiente a combate à corrupção 

em todas as suas formas. Com esta comunicação, 

expressamos nossa intenção de apoiar e difundir 

tais princípios dentro de nossa esfera de influência. 

Comprometemo-nos a fazer do Pacto Global e seus 

princípios parte da estratégia, cultura e operações 

diárias de nossa organização, empreendendo 

esforços para divulgar publicamente este 

compromisso junto aos nossos servidores, 

parceiros, público em geral e o engajamento em 

projetos de colaboração que promovam o avanço, 

em particular, dos Objetivos de Desenvolvimento 

Movimento das Prefeituras de Campo Alegre, Corupá, 

Rio Negrinho e São Bento do Sul através do

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL QUIRIRI

Global Compact
Cities Programme

Sustentável – ODS das Nações Unidas. Esta é a 

nossa comunicação de comprometimento com o 

Pacto Global das Nações Unidas.

Nesta comunicação de comprometimento, 

descrevemos as ações que nossa organização 

tomou para apoiar o Pacto Global da ONU e seus 

princípios, conforme sugerido para uma organização 

como a nossa. Também nos comprometemos a 

compartilhar tais informações com nossas partes 

interessadas usando nossos principais canais de 

comunicação. Agradecemos os comentários sobre 

o conteúdo.

ATENCIOSAMENTE
RUBENS BLASZKOWSKI
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI
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Articular o envolvimento do setor público, 

empresarial, da sociedade civil e da academia, 

no território dos municípios que integram o 

Consórcio Intermunicipal Quiriri – CIQ, usando as 

ferramenta o Programa Quiriri Sustentável e tendo 

como referência os dez princípios do Pacto Global, 

fortalecendo as competências institucionais do CIQ 

e criando uma agenda estratégica regional para a 

ARTICULANDO O 
ENVOLVIMENTO DO 
SETOR PÚBLICO, 
EMPRESARIAL, DA 
SOCIEDADE CIVIL 
E DA ACADEMIA 
NO TERRITÓRIO 
DOS MUNICÍPIOS 
CONSORCIADOS

sustentabilidade é a meta assumida pelo Consórcio 

Quiriri após sua adaptação institucional frente a 

Lei Federal 11.107/05 - Lei dos Consórcios Públicos 

e seu Decreto Regulamentador, (movimento de 

adaptação do Consórcio Ambiental Quiriri ao 

novo modelo de Consórcio Público, tornando-o 

multifuncional).
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Adotando uma agenda 
colaborativa

Estrutura 
Organizacional

NÍVEL OPERACIONAL

NÍVEL REFERENCIAL 
E ESTRATÉGICO

NÍVEL INSTITUCIONAL

Comissões executivas 

intermunicipais

grupos de trabalho

Secretaria executiva

Conselho Fiscal

Conselho da Sociedade

Assembléia
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Concurso Fotográfico: “Registros do Quiriri 2017 
Nossos Valores e Competências’’
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INCORPORANDO 
OS PRINCÍPIOS DO 
PACTO GLOBAL DA 
ONU E OS ODS´S 
EM OPERAÇÕES 
INTERNAS

Assumindo compromisso 
público com o desenvolvimento 
sustentável por meio da adoção 
de uma agenda global

Em dezembro de 2013 os municípios integrantes 

do Consórcio Intermunicipal Quiriri aprovaram a 

adesão de nossas cidades (Campo Alegre, Corupá, 

Rio Negrinho e São Bento do Sul, planalto norte 

de Santa Catarina) ao Pacto Global da ONU  com 

o compromisso de apoiar seus dez princípios em 

matéria de direitos humanos, direitos do trabalho, 

meio ambiente e combate à corrupção pautados 

na metodologia do Programa de Cidades da ONU  

que parte da premissa de que as cidades são o 

espaço onde efetivamente o todo acontece e 

capazes de fornecer uma estrutura para traduzir 

os princípios em dia-a-dia da governança e gestão 

urbana. O alinhamento de ações aos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável – ODS´s vem, 

gradativamente, sendo aprimorado. 

Da integração sistêmica dos objetivos estratégicos 

do CIQ surge o Programa Quiriri Sustentável.
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03
CRIANDO UM PLANO 
REGIONAL DE 
SUSTENTABILIDADE 
SÓCIO AMBIENTAL 

Traçando estratégias 

refletidas nos planos de 

governo e orçamentos 

municipais
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05
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Assim, o PROGRAMA QUIRIRI SUSTENTÁVEL, tem 

por objetivo a cooperação entre os municípios da 

região do Planalto Norte, abrangidos pela área de 

atuação do Consórcio Intermunicipal QUIRIRI, nas 

ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum. 

A justificativa para desenvolvimento do 

PROGRAMA QUIRIRI SUSTENTÁVEL está na 

necessidade de integração de ações de forma 

sistêmica de forma a promover a cooperação, 

integrar, estruturar e potencializar soluções 

participativas para problemas regionais comuns. 
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GESTÃO SÓCIO AMBIENTAL COMPARTILHADA: Integrar 

as políticas, programas e práticas ambientais em todos os 

Municípios Consorciados, declarando-os como elementos 

indispensáveis de administração em todas as suas funções;

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL PELA PAZ;

O desenvolvimento do 

PROGRAMA QUIRIRI 

SUSTENTÁVEL traz 

5 Frentes Estratégicas  

visando o desenvolvimento 

solidário sustentável 

A) a proteção, defesa e 

conservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, 

promovendo gestão ambiental 

descentralizada, democrática 

e eficiente, nos municípios 

consorciados ao Consórcio Quiriri;

C) a harmonização das políticas 

públicas e ações administrativas 

para evitar conflitos de 

atribuições, guerras fiscais e 

econômicas e garantir uma 

atuação administrativa eficiente 

técnicamente, com redução de 

custos e encargos aos municípios 

consorciados;
LINHA DE AÇÃO 01: 

Frente Estratégica de 

GOVERNANÇA - ESTRUTURAÇÃO 

DA VERTENTE COMUNITÁRIA

LINHA DE AÇÃO 02: 

Frente Estratégica de 

DIAGNÓSTICO, INDICADORES E 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 

LINHA DE AÇÃO 03: 

Frente Estratégica de 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

MUNICIPAL E ARRANJOS 

PRODUTIVOS LOCAIS

LINHA DE AÇÃO 04: 

Frente Estratégica de SERVIÇOS 

AMBIENTAIS E PRODUÇÃO LIMPA

Veja mais em: www.quiriri.com.br

LINHA DE AÇÃO 05: 

Frente Estratégica de GESTÃO 

PARTICIPATIVA POR BACIA 

HIDROGRÁFICA – TURISMO

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;

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. 

AÇÃO ESTRATÉGICA: Reconhecer que a questão 

ambiental está entre as principais prioridades para o pleno 

desenvolvimento da região dos Municípios do Planalto 

Norte;

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA 

PRINCÍPIOS DO 
PROGRAMA QUIRIRI 
SUSTENTÁVEL :

OBJETIVOS 
FUNDAMENTAIS DO 
PROGRAMA QUIRIRI 
SUSTENTÁVEL:03

FRENTES 
ESTRATÉGICAS DO 
PROGRAMA QUIRIRI 
SUSTENTÁVEL03



01
04

05

03

Resgate da vertente

comunitária.

Princípios do Pacto

Global da ONU e 

alinhamento das ações 

com os ODS.

Comite de Bacia 

Hidrográfica.

Planorte Àgua e Solo.

Orientação de Projetos,

Acompanhamento de

Processos e Captação 

de Recursos.

•

•

•

•
•

Governança Intermunicipal
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• Círculos da sustentabilidade.

Intervenções em Fauna

e Flora.

•
•

Diagnóstico, Indicadores
e Educação Ambiental

03

01

05

04

Promoção de eventos 

de conscientização.

03
04

02

•

•
•

•
•

•

ARRANJOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS
Licenciamento Ambiental

01

Sistema intermunicipal de municipalização

do licenciamento ambiental.

Gestão Ambiental. 

ECONÔMICO
ECOLÓGICO

POLÍTICO
CULTURAL
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Sitema integrado de

gestão e proteção do

mosaico de unidade

de conservação.

• PSA Pagamento por 

Serviços Ambientais.

Produção Limpa e Feira

de Orgânicos.

•

•

Unidades de conservação,
serviços ambientais e

Produção Limpa

01

03

05

02

05
04

03

02

GESTÃO PARTICIPATIVA POR BACIA HIDROGRÁFICA
Turismo

01

Circuito das Araucárias

de Cicloturismo

Planos Municipais e Regional

de Turismo

•

•

Placebranding e

Plataforma de

Comunicação.

Acolhida na Colônia

•

•
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ESTÁGIO DE EVOLUÇÃO DAS 

FRENTES DE AÇÃO:
Institucionalização do compromisso de apoio 03
1.

2.

3.

4.

Aprimoramento das mídias sociais.

Promoção de Eventos.

Identidade Visual do CIQ e Movimento Quiriri 

Sustentável e Campanhas educativas.

Oficialização de Comissões Executivas e Grupos de 

Trabalho Participativos, (Circuito das Araucárias 

de Cicloturismo, Regionalização do Turismo; 

Produção Limpa e Feira Intermunicipal de Produtos 

Orgânicos, Sistema Integrado de Municipalização 

do Licenciamento Ambiental,  Sistema Integrado 

de Gestão e Proteção das Unidades de Conservação 

da região do CIQ, Pró Comitê Alto rio Negro e Comitê 

Canoinhas e bacias adjacentes,  Centro de Zoonoses).

Aprimoramento do Conselho da Sociedade Civil .

Lançamento do Movimento Quiriri Sustentável 

como ferramenta de articulação de ações da 

sociedade civil organizada e dos órgãos municipais 

pertencentes ao Consórcio Intermunicipal Quiriri na 

busca da construção de uma agenda comum para o 

desenvolvimento territorial sustentável.

5.

6.



Sincronicidade Laboratório 

de inovação da 

homologado como o 

1º. Centro de Inovação do 

Programa de Cidades do 

Pacto Global nas Américas;

Memorandos de Entendimento: empresa SerSustentável;0303
OFICIALIZAÇÃO 
DE PARCERIAS 
ESTRUTURANTES, 
COMO FUNDAMENTAL 
NO PROCESSO DE 
ESTRUTURAÇÃO DO 
PROGRAMA QUIRIRI 
SUSTENTÁVEL.

Universidade do Estado 

de Santa Catarina; 

Universidade do 

Contestado, ACIPEMA.

 PUC/PR

 U D E S C 

 U N C 

Promoção da Integração e Representatividade o CIQ 

com cadeiras em órgãos e Fóruns de Discussão em 

diversos segmentos:

Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente 

COMDEMA de RN;

Câmara Comunitária de 

Produção Físico Territorial 

e Câmara Comunitária de 

Qualificação Ambiental;

Conselho Municipal de 

Habitação de Interesse 

Social de RN;

Conselho Municipal 

de Meio Ambiente 

COMDEMA de SBS;

Conselho Municipal da 

Cidade CONCIDADE de 

SBS;

Núcleo Diretivo do 

Território da Cidadania 

do Planalto;

Conselho Municipal da 

Cidade CONCIDADE 

de RN;

Conselho Municipal de 

Turismo de SBS;

Comitê de Gerenciamento 

da Bacia Hidrográfica do 

rio Canoinhas;



Promoção do Rateio dos recursos necessários 

à execução de serviços:

Rateio dos recursos necessários à manutenção das 

finalidades do CONSÓRCIO. 

Rateio dos recursos necessários à Manutenção dos 

Serviços de Gerenciamento, Capacitação e Manutenção 

do “Circuito das Araucárias de Cicloturismo” nos 

Municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e 

São Bento Do Sul,.

Rateio de recursos necessários à Manutenção dos 

Serviços de assessoria técnica especializada na área de 

orientação de elaboração de projetos e acompanhamento 

de processos, no âmbito do distrito federal, junto 

aos órgãos governamentais federais, organismos 

internacionais e embaixadas e na área de captação 

de recursos junto ao governo federal, instituições 

financeiras nacionais e organismos internacionais, com 

o objetivo de proporcionar melhorias nos serviços 

públicos municipais oferecidos aos cidadãos dos entes 

consorciados da região do Quiriri.

1.

 2.

3.

4.

 

5.

6.

7.

Rateio dos recursos necessários à cooperação científica 

e técnica para fomentar o Agroturismo nos Municípios 

consorciados por meio da metodologia da Associação de 

Agroturismo Acolhida na Colônia.

Rateio dos recursos necessários à Manutenção de 

serviço técnico profissional especializado de advocacia 

especializada em direito administrativo e ambiental, 

visando a instituição/implantação e a institucionalização 

do sistema integrado de municipalização do licenciamento 

ambiental do Consórcio Intermunicipal Quiriri.

Contratação de Serviços voltados à construção dos Planos 

Integrados de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável - PDITS e Planejamento Estratégico  Regional 

de Turismo (SEBRAE, MUNICÍPIOS E ACI`S).

Captação de Recursos para Projeto Place Branding e 

Plataforma de Comunicação (MTur e ADR Mafra)

0303 Grupo de Apoio do 

Projeto O Caminho da 

Mata Atlântica - Borandá, 

Movimento Social;

Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Ipapocu;

Conselho Gestor da APA 

rio Vermelho/Humbold;

Núcleo Diretivo da 

Instância de Governança 

Caminho dos Príncipes;

GT Economia Inclusiva 

da Rede Brasileira do 

Pacto Global;

Rede da Biosfera da 

Mata Atlântica de SC;

Núcleo Gestor do Plano 

Estadual de Resíduos 

Sólidos;

Comitê Gestor do 

PSA rio Vermelho/

Humbold;

GT Água e Saneamento 

da Rede Brasileira do 

Pacto Global;

Rede Brasil de Organismos 

de Bacia



04 PARTICIPANDO DO MOVIMENTO ODS SC 

10. COMBATER

a corrupção em todas as suas
formas, incluindo a

extorsão e o suborno9. INCENTIVAR

o desenvolvimento e a
difusão de tecnologias

ambientalmente responsáveis

8. DESENVOLVER

iniciativas e práticas para
promover e disseminar a

responsabilidade socioambiental

7. ASSUMIR

práticas que adotem uma abordagem
preventiva, responsável e proativa

para os desafios ambientais

6. ESTIMULAR

práticas que eliminem
qualquer tipo de discriminação

no emprego 5. ERRADICAR

todas as formas de trabalho
infantil da sua cadeia produtiva

4. ELIMINAR

todas as formas de trabalho
forçado ou compulsório

3. APOIAR

a liberdade de
 associação e reconhecer
o direito e a negociação coletiva

2. ASSEGURAR

a não participação da
empresa em violações
dos direitos humanos

1. RESPEITAR

e apoiar os direitos humanos
reconhecidos internacionalmente
na sua área de influência

0404
Em dezembro de 2013 os municípios integrantes do 

Consórcio Intermunicipal Quiriri aprovaram a adesão de 

nossas cidades (Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e 

São Bento do Sul, planalto norte de Santa Catarina) ao 

Pacto Global da ONU com o compromisso de apoiar seus 

dez princípios em matéria de direitos humanos, direitos 

do trabalho, meio ambiente e combate a corrupção.



O Consórcio Intermunicipal Quiriri é signatário do 

Movimento ODS Nós Podemos SC, que tem como 

propósito facilitar a incorporação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) na prática das 

pessoas e organizações em Santa Catarina. Dessa 

forma, o CIQ alinha suas ações à agenda 2030 proposta 

pela ONU.
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Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul

Rua Felipe Schmidt, 331, Centro, São Bento do Sul - SC

CEP 89.280-178 - Santa Catarina - SC

www.quiriri.com.br

O Consórcio Intermunicipal Quiriri promove iniciativas, movimentos e inovações que 

assumem um compromisso verdadeiro com a conservação da natureza, a qualidade das 

relações entre os seres vivos e o respeito aos povos e suas riquezas culturais.


