




Caro Prefeito,

É com imenso prazer que a Confederação Nacional de Municípios apresenta 

o diagnóstico da situação da Faixa de Fronteira pela ótica dos governos locais. A 

elaboração deste documento dá continuidade aos trabalhos da CNM, realizados 

no final do ano de 2007, período no qual se realizou o I Encontro dos Municípios 

de Fronteira. A partir das reuniões realizadas em Santana do Livramento - RS, Foz 

do Iguaçu - PR, Corumbá - MS e Boa Vista - RR, conseguimos elaborar uma lista 

de proposta que tem por objetivo propiciar melhoria significativa da qualidade de 

vida nas comunidades locais da Faixa de Fronteira. 

Historicamente, os municípios da Faixa de Fronteira não foram privilegiados 

nas prioridades das políticas públicas nacionais, tendo apresentado ao longo dos 

últimos anos um quadro de relativo abandono. Surge daí a necessidade de se 

colocar a questão fronteiriça no centro das discussões nacionais, utilizando essa 

região como vetor de integração e cooperação entre os países da América do Sul. 

A elevação dos temas de fronteiras pode auxiliar tanto na melhoria real das con-

dições de vida das populações fronteiriças, como também fortalecer os laços de 

amizade e de trabalho conjunto do continente sul-americano.

O presente relatório tem prioritariamente a função de guiar as ações e as 

estratégias que visam ao desenvolvimento da Faixa de Fronteira, e isso só foi pos-
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sível com a participação ativa dos municípios que estiveram presentes na reunião, 

apontando os problemas, levantando as demandas e propondo soluções para 

essas questões. Outras parceiras importantes foram as Associações Estaduais, 

que apoiaram os eventos realizados em suas regiões. 

A formulação deste relatório, conjuntamente às reuniões realizadas em 

2007, e a presença do tema das fronteiras na XI Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios são indícios de que os municípios querem e necessitam dialogar e se 

posicionar nacionalmente frente aos obstáculos postos. A Confederação Nacional 

de Municípios buscou nessas ações mobilizar ainda mais os governos locais da 

Faixa de Fronteira, bem como servir de instrumento para que estes pudessem 

atingir os seus fins.

Os municípios têm muito a oferecer no debate sobre as políticas públicas 

direcionadas à Faixa de Fronteira. Além de ser um agente fundamental nas ações 

transformadoras no âmbito micro, os municípios podem e devem se mobilizar baixo 

à Faixa de Fronteira para auxiliar na formulação, na execução e na pressão dos 

outros entes federados nas políticas públicas macro.

Espera-se que o conteúdo presente nos próximos parágrafos possa auxiliar 

nesse processo, contribuindo nas metas perseguidas pelas populações locais e 

pelo poder público. O compromisso da CNM é o de elevar o debate das fronteiras 

às diferentes instâncias decisórias, atuando para que as ações decorrentes daí 

sejam executadas. O fortalecimento dos municípios da Faixa de Fronteira repre-

senta, igualmente, o fortalecimento do municipalismo brasileiro.

Atenciosamente,

Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM
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A elaboração do presente relatório visa a apresentar a questão fronteiriça 

do ponto de vista dos municípios brasileiros, apontando problemas, levantando 

demandas e suscitando resoluções dos próprios municípios acerca dessa rea-

lidade. Cabe lembrar que já existem alguns estudos pautados por esse tema1, 

entretanto, a percepção dos governos locais nunca foi diagnosticada e tampouco 

compilada com o intuito de trazer reivindicações aos atores responsáveis pelas 

políticas públicas. Essa é uma iniciativa, antes de tudo, focada na melhoria da qua-

lidade de vida das comunidades locais, que podem ser logradas por meio de ações 

conjuntas a partir dos pontos explanados pelos municípios.

A importância desse documento, portanto, surge num movimento de baixo 

para cima, com a participação dos municípios e das comunidades locais no pro-

cesso de fortalecimento da Faixa de Fronteira como região de desenvolvimento. A 

mobilização municipalista em torno das causas fronteiriças não só complementa 

a atuação dos outros entes federados como também irradia a necessidade de 

uma ação mais ativa e conjunta dos governos federal e estadual. Os municípios 

lidam diretamente e cotidianamente com os problemas da fronteira e precisam que 

1 Nominalmente há a Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira 
– Bases de uma política integrada de desenvolvimento regional para a faixa de fronteira, Ministério da Integra-
ção Nacional, 2005. O documento está disponível on-line na página do I Encontro dos Municípios de Fronteira, 
em: http://www.cnm.org.br/fronteiras na sessão de documentos.

Introdução
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outras esferas públicas e instituições privadas tomem parte dessa responsabili-

dade que deve ser compartilhada e que clama por atenção.

Conceitos

Para compreensão desse relatório define-se o conceito Faixa de Fronteira 

como o espaço territorial de cento e cinqüenta quilômetros que adentra o interior 

do Brasil a partir da linha limítrofe entre o país e os seus vizinhos, assim como 

previsto na Constituição de 1988. Os municípios que possuem qualquer porção do 

seu território dentro dessa faixa são considerados municípios de fronteira e são 

regidos por leis específicas em matérias distintas. É essa unidade territorial que se 

leva em consideração no diagnóstico, nas demandas e nas propostas de políticas 

públicas para as fronteiras aqui presentes. 

A Faixa de Fronteira não foi uma criação da Constituição vigente, senão um 

processo histórico que teve como base a preocupação do estado com a segurança 

territorial já no período pré-republicano. Atualmente, a principal legislação da Faixa 

de Fronteira decorre do período do governo militar, de 1979, mas desde o Segundo 

Império existe o espaço territorial de segurança paralelo à linha de fronteira. Sob 

o governo de Dom Pedro II, a medida estabelecida era de dez léguas ou 66 quilô-

metros. A partir daí, a extensão da Faixa de Fronteira foi sendo alterada, primeira-

mente para 100 e depois para 150 quilômetros nos anos 1930 e isso permanece 

até hoje. A Constituição de 1988 avalizou essa disposição que manteve o ideal 

focado na defesa territorial, e a lei 6.634 de 1979 ainda persiste como a referência 

jurídica que dispõe sobre a Faixa de Fronteira.

Atualmente, a região brasileira conhecida como Faixa de Fronteira é for-

mada, como já exposto, por uma área de 150 quilômetros de largura ao longo dos 

15.719 quilômetros de fronteira. Essa região compreende 11 estados da federa-

ção, 588 municípios e tem uma população de cerca de 10 milhões de habitantes. 

Importante destacar ainda que o Brasil faz limite com todos os países da América 

do Sul, à exceção do Chile e do Equador, ficando clara a posição estratégica dessa 

região no continente.

Retorno do debate de fronteiras: redução ou não da Faixa?

A recente mudança de percepção sobre a região de fronteira de zona de segu-

rança para área de integração e cooperação sul-americana tem ocorrido recente-

mente. As políticas públicas para a Faixa de Fronteira, no entanto, tem acompanhado 

pouco essa visão, inclusive pelas próprias normas jurídicas vigentes. A realização 

do I Encontro de Municípios de Fronteira e o Relatório Final oriundo desse evento 

reforça essa necessidade de políticas públicas integradas com os países vizinhos e 

a busca pela priorização do tema fronteiriço na agenda dos poderes públicos. 
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A Visão dos Municípios sobre a Questão Fronteiriça ::

Esse movimento já vem surtindo efeito. O debate sobre a redução da Faixa 

de Fronteira começa a mobilizar atores dos mais diversos setores e esferas, mas 

as propostas ainda não são as ideais. A retomada da discussão já é extremamente 

benéfica para a reflexão sobre a temática e para posicionar as questões de frontei-

ras como objeto de ação de políticas públicas nacionais, estaduais e municipais.

O cerne das discussões atuais sobre a redução da Faixa de Fronteira con-

centra-se no caráter restritivo da lei 6.634/1979, quanto ao desenvolvimento eco-

nômico local dessa região. A lei dispõe, entre outras coisas, sobre a exploração de 

recursos minerais, a propriedade de imóveis rurais, as condições das empresas 

mineradoras e de outras atividades que interessam à Segurança Nacional e a atu-

ação de estrangeiros na Faixa de Fronteira.

A lei, de fato, coloca mais empecilhos para a ação produtiva na Faixa de 

Fronteira do que em outras regiões do país, dando grande poder decisório sobre 

as atividades ali desenvolvidas ao Conselho de Defesa Nacional. Nesse contexto, 

os defensores da redução enfatizam a mudança da concepção das relações exte-

riores do Brasil, que passaram da tensão militarista da defesa nacional nas déca-

das de ditadura à cooperação entre os povos sul-americanos no período mais 

recente. A abrangência de 150 quilômetros, assim, seria exacerbada para os fins 

da proteção do território nacional. Muitos setores com grande potencialidade para 

encadear atividades produtivas, que gerariam empregos e garantiriam renda às 

comunidades locais são desestimulados pelo maior controle estatal nessa região. 

Outra motivação plausível para essa reivindicação é o histórico abandono 

das regiões fronteiriças nas prioridades das políticas nacionais. A baixa densidade 

populacional da região, a distância dos grandes centros urbanos, o alto índice de 

emigração e a histórica atuação no eixo litorâneo colocaram as regiões de fronteira 

em segundo plano, tanto para o governo federal, como para o estadual. Somados a 

isso, a concepção legal do ordenamento jurídico atual e o foco das políticas públi-

cas nacionais não auxiliaram o desenvolvimento regional da Faixa de Fronteira 

comparativamente ao restante do país.

Já por outro lado, argumenta-se que essas atividades não são proibidas 

pela lei 6.634/1979, o que há é a cláusula do prévio assentimento do Conselho 

de Defesa Nacional, que limita essas atividades. Entretanto, caso haja os trâmi-

tes necessários para as atividades previstas nessa lei, não haverá nenhum tipo 

de vedação. Outro ponto colocado é o de que a redução da Faixa é um assunto 

secundário se tratado o problema específico do investimento externo, da com-

pra por loteamentos rurais e da atividade mineradora. Tais ações podem ocorrer 

se alterados os dispositivos que respectivamente as vedam na lei 6.634, salvo o 

assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, não sendo preciso, neces-

sariamente, modificar a extensão da Faixa de Fronteira. A região de 50 quilôme-

tros, seguindo as propostas de redução, continuaria com grandes problemas em 

seu desenvolvimento econômico local. 
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A percepção da fronteira como área de segurança, assim, deve ser trans-

passada para uma região de desenvolvimento econômico regional, em que a loca-

lização do município dentro da Faixa de Fronteira pode ser explorada como atrativo 

de investimentos nas mais diversas áreas e de busca de desenvolvimento eqüita-

tivo ao restante do país. Na própria lei referida havia a previsão de recursos espe-

cíficos do Orçamento da União para esses municípios, que deveriam ser utilizados 

pelos governos locais; entretanto, ela foi suprida em 2001. A volta de um parágrafo 

semelhante a esse na lei, portanto, seria sim um ponto importante a ser debatido. 

Apesar de não ser a corrente demonstração da conjuntura política, a Faixa 

de Fronteira deve se mobilizar em torno de seus 588 municípios para capitanear 

o desenvolvimento regional com incentivos e alterações de leis que os viabilizem 

como área atrativa de negócios. Isso só será possível com um contingente pro-

penso a receber a atenção devida do setor público e privado e que, sem isso, 

certamente seria minado com a diminuição da Faixa de Fronteira. 

Estrutura 

O debate sobre a redução da Faixa de Fronteira foi um dos temas discorri-

dos nas quatro reuniões realizadas pela CNM no final do ano de 2007. Ela é, sem 

dúvida, uma questão importante, mas está longe de ser exclusiva para a melhoria 

da qualidade de vida das comunidades locais das regiões fronteiriças. Na percep-

ção dos municípios presentes às reuniões há uma série de pontos a serem criados 

e modificados visando ao desenvolvimento regional.

A Confederação Nacional de Municípios buscou ser uma ferramenta dos 

municípios brasileiros na luta pelas questões fronteiriças. Para tanto, traçou uma 

estratégia que recebeu o auxílio das entidades estaduais municipalistas, para levar 

à compreensão dos municípios as instâncias decisórias de cada política tida como 

fundamental para a construção de uma Faixa de Fronteira catalisadora do pro-

cesso de desenvolvimento.

Nos parágrafos subseqüentes, serão discorridos os pontos relativos à visão 

dos municípios quanto à Faixa de Fronteira. Na primeira parte, far-se-á um resumo 

do que foi o Projeto Municípios de Fronteira, para, a partir daí, apresentar as pro-

postas dos municípios que surgiram dos encontros, a atuação da Confederação 

Nacional de Municípios mediante essas propostas e a conclusão desse Relatório 

Final com a expectativa da CNM e dos municípios sobre os encaminhamentos e as 

estratégias de ações decorrentes do Encontro dos Municípios de Fronteira na XI 

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Ainda neste documento, nos anexos, 

consta do diagnóstico da situação de fronteira a partir das demandas dos municí-

pios compilados nos quatro relatórios parciais escritos, decorrentes das reuniões. 

Por fim, segue as principais legislações que dispõem sobre a Faixa de Fronteira e 

os nomes dos 588 municípios que compõem essa região.
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Histórico

Durante o III Congresso Latino-Americano de Cidades e Governos Locais, 

realizado em julho de 2007 em Florianópolis, com promoção da Confederação 

Nacional de Municípios e da Federação Latino-Americana de Cidades, Muni-

cípios e Associações de Governos Locais foi organizada uma pequena reu-

nião com alguns prefeitos sobre o tema fronteiriço. Os pontos colocados nessa 

oportunidade foram relevantes e serviram para que a Confederação pudesse 

saber mais a respeito da necessidade de mobilização acerca das questões de 

fronteiras. 

Apesar de as demandas levantadas serem uma diretriz importante de ação 

para a CNM, houve a necessidade de ampliar o debate antes mesmo que qual-

quer ação fosse realizada. Nesse sentido, uma estratégia de ação foi elaborada 

por meio do Projeto Municípios de Fronteira. Ele abarcou uma série de ações 

como a realização do I Encontro dos Municípios de Fronteira, com quatro reuni-

ões nos três Arcos, a formulação de um relatório final oriundo desses debates e 

a apresentação de suas propostas para a resolução dos problemas da Faixa de 

Fronteira.

O Projeto
Municípios de Fronteira
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Eventos

O I Encontro de Municípios de Fronteira foi divido em quatro reuniões, a fim 

de cobrir os três Arcos que compõem a região fronteiriça brasileira. Para o conceito 

de Arcos se entende as macro divisões presentes na Proposta de Reestruturação 

do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, elaborada pelo Grupo 

Rettis da Universidade Federal do Rio de Janeiro em documento do Ministério da 

Integração Nacional. Elas são divididas em três, o Arco Norte abriga os municípios 

da Faixa de Fronteira dos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Acre; o 

Arco Central compreende os municípios de fronteira de Rondônia, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul; e o Arco Sul, os do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. É levada em consideração uma série de indicadores socioeconômicos, além 

de características étnicas, geográficas, de base produtiva, entre outras. 

Arco Estado Quantidade de municípios

Norte 

Amapá 8

Pará 5

Roraima 15

Amazonas 21

Acre 22

Total 71

Central

Rondônia 27

Mato Grosso 28

Mato Grosso do Sul 44

Total 99

Sul

Paraná 139

Santa Catarina 82

Rio Grande do Sul 197

Total 418

TOTAL DE MUNICÍPIOS                                                          588

No Arco Sul, entretanto, pela quantidade de municípios, optou-se por reali-

zar duas reuniões, uma para os municípios do Rio Grande do Sul e outra para os 

estados do Paraná e de Santa Catarina. Como colocado acima, dos 588 municí-

pios da Faixa de Fronteira, 418 encontram-se no Arco Sul, destes, 197 estão no 

estado do Rio Grande do Sul. A opção por duas reuniões considerou aspectos 

logísticos para que fosse possível organizar a reunião com um número máximo de 

municípios presentes.
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Foram realizadas, assim, as quatro reuniões:

• Corumbá - MS, 25 e 26 de outubro de 2007;

• Santana do Livramento - RS, 13 e 14 de novembro de 2007;

• Boa Vista - RR, 20 e 21 de novembro de 2007;

• Foz do Iguaçu - PR, 5 e 6 de dezembro de 2007.

Temas

Para as reuniões do I Encontro de Municípios de Fronteira, a CNM propôs 

um roteiro de discussão pela metodologia de Grupos de Trabalho, que abordariam 

os temas específicos: Segurança; Infra-estrutura, Tráfego e Transporte; Educação, 

Saúde e Migrações; Legislação; Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e Desenvol-

vimento Econômico Local. Tais pontos seriam relacionados à sua situação corrente 

nos municípios da Faixa de Fronteira. 

O ponto central dos encontros, no entanto, não era levar de Brasília nenhum 

tipo de solução ou tentar explicar qualquer uma dessas temáticas, e sim escutar os 

municípios naquilo que possuíam de mais deficitário e problemático na sua região. 

O município é o representante do poder público mais presente na vida dos cida-

dãos e não só possui mais capacidade para captar as demandas das comunidades 

locais, como também é o ente mais cobrado por isso. Os problemas enfrentados 

nas fronteiras não são isolados e tampouco possuem impacto localizado. Os muni-

cípios da Faixa de Fronteira devem perceber que sua condição é compartilhada 

com um universo que representa 10% dos municípios brasileiros e 27% do territó-

rio nacional e, portanto, necessitam de mobilização e de troca de informação entre 

si.  Além disso, os demais municípios devem entender que o impacto de políticas 

assim direcionado não traz benefícios somente para a região, já que o combate às 

desigualdades regionais modifica o país como um todo. 

Os temas apresentados nas reuniões obviamente possuíam especificidades 

típicas de cada região, ao ponto que se nos municípios do Sul as questões relativas 

ao Mercosul foram constantes, nos municípios do norte a questão indígena teve 

peso significativo. No entanto, muitos dos apontamentos foram comuns. Em torno 

dessas questões, segue a compilação das propostas apresentas mais a diante 

neste mesmo relatório. A intenção da CNM se processa no sentido de apresentar 

reivindicações de cunho comum capaz de suscitar o debate e estimular políticas 

públicas de desenvolvimento da Faixa de Fronteira como um todo. As políticas 

nacionais, estaduais e municipais apresentadas pela Confederação, baseadas nas 

temáticas presentes, devem, portanto, abarcar melhorias não somente para os 

588 municípios brasileiros da Faixa de Fronteira, mas também para o país como 

um todo.
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Resultados

As primeiras fases do projeto, com a realização das reuniões e a elaboração 

dos relatórios parciais já foram concluídas. No entanto, ainda estão em andamento 

pontos fundamentais como os encaminhamentos dos municípios que surgirão a 

partir do diagnóstico presente neste Relatório Final e as estratégias traçadas após 

a continuidade do I Encontro de Fronteiras na XI Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios. Assim, cabe notificar que as metas presentes no início do projeto foram 

atingidas no prazo de tempo determinado e trazem alento à sua continuidade.

A princípio, pensou-se na resolução dos tópicos levantados por meio de três 

eixos: mudanças legislativas, ações do poder executivo nas três esferas e coope-

ração internacional. O primeiro seria focado na resolução dos problemas por via de 

alteração nas leis que dispõem sobre a Faixa de Fronteira e em outras legislações 

que possibilitem executar os pontos apresentados. O segundo foca o fortaleci-

mento do Pacto Federativo, colocando na articulação dos municípios de fronteira 

com os outros entes federados a responsabilidade pela implementação de ações 

de cunho executivo que não necessitam de mudanças nas leis. Já o último amplia 

as discussões para o cenário regional sul-americano, sabendo que alguns dos 

problemas, principalmente os que visam à integração, não são resolvidos somente 

no âmbito nacional.
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Durante as quatro reuniões de fronteiras, os municípios puderam levantar 

algumas demandas e apontar problemas recorrentes aos gestores públicos. A 

oportunidade do debate entre os municípios com participação da Confederação, 

no entanto, fez com que os tópicos expostos ultrapassassem a questão das fron-

teiras. Ou seja, muitas das discussões versaram sobre os problemas recorrentes 

de todos os municípios brasileiros. Cabe repassar, assim, uma diferença utilizada 

para a criação da lista de propostas desse relatório final: os problemas conjuntu-

rais e os estruturais. Os conjunturais reportam a todos os municípios do Brasil, 

independentemente se são fronteiriços ou não. Já os problemas estruturais são 

específicos de uma região determinada, no caso presente, os que se localizam na 

Faixa de Fronteira.

Pontos como o repasse do Fundeb para a merenda e o transporte escolar, 

o incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar ou a implementação de pro-

gramas de compensação verde para a proteção e a conservação do meio ambiente 

são assuntos fundamentais para os municípios, entretanto se apresentam como 

problemas conjunturais.

Para os fins desse relatório, sistematizaram-se os problemas unicamente 

estruturais. Por se tratar de um relatório final da situação dos municípios de fron-

teira, a formulação se focou obviamente nas questões singulares aos 588 municí-

pios que se localizam nessa região. No entanto, a CNM compreende que as falas 

Propostas dos
Municípios de Fronteira
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dos gestores municipais nas mais diversas abordagens não devem ser ignoradas 

e, por isso, reproduziu, em anexo, todos os pontos discutidos nas reuniões, para 

que se possa apresentar sem crivo os pensamentos desse ente federado. Cabe 

enfatizar novamente que os problemas de fronteira sistematizados não são mais 

ou menos importantes do que os apresentados em anexo, entretanto, para o obje-

tivo proposto, optou-se por essa sistematização. 

Outras características ainda podem ser apresentadas nessa lista de propos-

tas, como a percepção de que a grande necessidade dos municípios é o diálogo 

com os governos federal e estadual. Os problemas apresentados já poderiam ter 

sido solucionados se o canal de interlocução fosse mais aberto e utilizado. Ocorre 

o mesmo, nesse contexto, com os problemas a serem resolvidos, sendo a comuni-

cação entre os entes federados realizada por meio de consultas, informações tro-

cadas e planejamento conjunto, o maior aliado no desenvolvimento dos municípios 

brasileiros e, conseqüentemente, dos localizados na Faixa de Fronteira. 

Os municípios têm a seu favor a vivência cotidiana das comunidades locais 

e deve ser escutado não somente nas resoluções direcionadas à região, como 

também nos rumos da política nacional. A falta de mobilização e de percepção 

da Faixa de Fronteira, como um conjunto regional de potencialidade ao desenvol-

vimento, fez com que apresentasse um relativo abandono nas políticas públicas 

nacionais e é exatamente isso que se busca solucionar com o presente relatório e 

das ações decorrentes daí em nível local, nacional e internacional.

Um último fator digno de nota é a percepção dos governos locais de fronteira 

quanto à necessidade de integração com os países vizinhos. Para eles, não há 

alternativa de mudanças que não requeiram o diálogo com os municípios vizinhos 

transfronteiriços. As políticas para a Faixa de Fronteira brasileira devem considerar 

os países limítrofes, a fim de garantir mais eficiência e eficácia em qualquer política 

pública voltada para essa região. Os municípios têm mostrado maturidade na con-

vivência com seus homólogos estrangeiros e vêm demonstrando saídas criativas 

às condições reversas presentes. Os governos devem voltar os olhos às experiên-

cias levadas a cabo ali, que podem ser uma alternativa às soluções complexas da 

Faixa de Fronteira.

A organização das propostas apresentadas seguiu a lógica da dinâmica das 

reuniões, colocando os temas debatidos de forma aglutinada e em ordem de dis-

cussão. As propostas estruturais são:
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1. Relações Institucionais

1.1 – Criação de Fóruns locais permanentes de municípios de fronteiras com 
reuniões periódicas e institucionalização para facilitar o diálogo com outras 
esferas.

Os Fóruns permanentes têm como função principal manter contato direto entre os 

municípios de fronteira, de forma que possam trocar informações e experiências 

no âmbito local. Além disso, podem institucionalizar os grupos de municípios para 

melhor interlocução com os governos federal e estadual, assim como de organiza-

ções parceiras. A mobilização organizada simplifica as ações dessas prefeituras e 

fortalece a defesa dos municípios na causa fronteiriça.

1.2 – Colocar as pautas de fronteiras nas instâncias consultivas e deliberati-
vas de políticas públicas nacionais e regionais. 

Existem espaços de discussão, no âmbito do governo federal e do Mercosul, entre 

os entes federados que visam ao aprimoramento das matérias que os concerne. 

Nesse sentido, levar as questões dos municípios de fronteira a essas instâncias 

poderia ampliar o debate sobre o tema e aumentar as possibilidades de soluções 

concertadas sobre os problemas que atingem esses municípios. Alguns exemplos 

desses foros são o Comitê de Articulação Federativa (CAF), vinculado à Presidên-

cia da República, e o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Provín-

cias e Departamentos do Mercosul (FCCR). 

1.3 – Reativação do Grupo de Trabalho Interministerial sobre o tema de 
fronteiras. 

Esse grupo foi criado para discutir – na esfera do governo federal – políticas vol-

tadas para Faixa de Fronteira. Sua coordenação originalmente ficava a cargo da 

Casa Civil, mas posteriormente foi repassada para a Secretaria de Programas 

Regionais do Ministério da Integração Regional e, atualmente, encontra-se desa-

tivado. Os municípios entendem que sua reativação pode trazer maior articulação 

das ações governamentais e ao mesmo tempo trazer a importância devida à ques-

tão fronteiriça nos debate do governo federal.

1.4 – Mais respeito por parte dos membros do Mercosul aos acordos e às 
normas criados no Bloco. 

Os acordos firmados no âmbito do Mercosul muitas vezes não são levados a cabo 

na esfera local. Há ainda grande dificuldade de se estabelecer o cumprimento de 
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alguns Tratados Internacionais assinados pelos países especialmente na questão 

da livre-circulação. São freqüentes os problemas relacionados à proibição de circu-

lação, tanto de veículos, como de indivíduos brasileiros em outros países do Bloco.

2.Desenvolvimento Econômico Local

2.1 – Explorar o potencial turístico das regiões fronteiriças por meio de estu-
dos de viabilidade com foco nas características locais.

A Faixa de Fronteira possui, como um todo, características específicas capazes 

de torná-la um pólo turístico atrativo. Suas belezas naturais, sua cultura e seu 

perfil multiétnico fazem com essa atividade tenha um grande potencial econômico. 

Para isso, no entanto, são necessários investimentos em estudos, divulgação e 

infra-estrutura. Outros aspectos benéficos ao estímulo do turismo é a indepen-

dência dos setores tradicionais da economia, como a agricultura e a facilidade em 

atrair turistas estrangeiros oriundos dos países vizinhos. Isso garante o aumento 

na oferta de empregos, versatilidade e agilidade nas atividades econômicas.

2.2 – Expansão do número de áreas com redução ou isenção de tributos na 
Faixa de Fronteira.

Esse tipo de medida visa a incentivar a produção local nos municípios de fronteira 

e a integrá-los ao restante do país e aos países vizinhos. Essas áreas podem ser 

fomentadas por três tipos de estruturas: áreas de Livre-comércio, Zonas de Integra-

ção Fronteiriça e Zonas de Processamento de Exportações. A idéia é implementar 

um regime próprio de tributação relativo à atividade produtiva como o Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Importações ou Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Além disso, também podem 

versar a respeito do regime especial de leis trabalhistas, que as flexibilizam, a fim 

de atrair empresas para essas regiões.

2.3 – Retomada do Programa Nacional de Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira.

Já houve, por iniciativa do governo federal, algumas propostas nesse sentido. No 

entanto, na época de sua execução, poucos municípios foram comunicados e hoje 

O Programa Nacional de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira se encontra fora 

da pauta do governo federal. É necessário que se retome este projeto – mas dife-

rentemente de como foi feito anteriormente – que ele tenha a participação efetiva 

dos estados e dos municípios e dialogue com os poderes locais sobre as reais 

melhorias a serem buscadas em conjunto. 
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2.4 – Ampliação do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul 
(Focem) e mais participação internacional do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social para o desenvolvimento integrado dos municí-
pios de fronteira brasileiros e dos países vizinhos. 

Essas duas ações trariam viabilidade e mais eficácia às políticas públicas integra-

das da Faixa de Fronteira brasileira com os municípios dos países vizinhos. Existe 

hoje um aceno político no sentido de financiamento e de repasse de recursos 

internacionais e regionais, entretanto as medidas ainda são tímidas. É fundamen-

tal que esse empenho no desenvolvimento integrado das regiões de fronteira seja 

aprofundado e acelerado.

2.5 – Criar o índice de contrapartida dos municípios da Faixa de Fronteira 
para as transferências voluntárias da União, como forma de promover o 
desenvolvimento dessa região.

As transferências voluntárias da União levam em consideração a capacidade 

financeira e o IDH do município, em que há limites mínimos e máximos porcentu-

ais sobre o valor previsto desses repasses. Os limites baseiam-se no tamanho da 

população do município e se ele é coberto pelas áreas da Sudam, Sudene ou do 

Centro-oeste. Nesse sentido, os municípios da Faixa de Fronteira pedem a criação 

de um índice com limites mínimos e máximos próprios que facilite a assinatura de 

convênios entre ele e o governo federal.   

2.6 – Destinar cotas de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) para as regiões da Faixa de Fronteira. 

O PAC pretende ser o grande projeto de desenvolvimento do governo federal com 

aumento do investimento em infra-estrutura, estímulo ao crédito e ao financia-

mento, desoneração tributária, entre outros. Assim, é importante que os municí-

pios da Faixa de Fronteira sejam contemplados com algum tipo de cota para essas 

obras e medidas dinamizadoras do Programa, a fim de garantir desenvolvimento 

igualitário do Brasil. 

2.7 – Criar abonos para profissionais servidores do governo federal e esta-
dual (policiais militares, médicos, enfermeiros, engenheiros, professores, 
etc.) para que sejam transferidos aos municípios de fronteiras. 

Esse acréscimo salarial tentaria minimizar o problema da distância da fronteira 

dos principais centros urbanos e de seu isolamento. A fixação desses profissionais 

viria, portanto, do incentivo financeiro. Já existem casos em que essa medida já 
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é recorrente como os militares e os policiais federais, que recebem abonos para 

servirem na região de fronteira.

2.8 – Ampliação dos horários de funcionamento das aduanas na Faixa de 
Fronteira para que a limitada carga horária não continue prejudicando o fluxo 
do comércio.

O desenvolvimento econômico local depende de alguns fatores que complementam 

a atividade produtiva em si. Cabe ao poder público, assim, tentar viabilizar que essa 

atividade seja potencializada. Os municípios, muitas vezes, emperram seu comércio 

transfronteiriço pelo período escasso de funcionamento das aduanas na fronteira. As 

mercadorias que poderiam passar pelas fronteiras em horários alternativos, como 

à noite, de madrugada e nos finais de semana, não são transportadas, deixando a 

capacidade de negócios entre os dois países ociosa. Deve-se, portanto, para garan-

tir a otimização do comércio internacional pela fronteira, ampliar seus horários.

3. Legislação

3.1 – Garantir ampla e irrestrita divulgação de informação aos municípios de 
fronteira sobre as leis que regem a Faixa de Fronteira e os trâmites burocrá-
ticos dos órgãos que atuam especificamente nessa área. 

A comunicação entre os entes federados é fundamental para atingir o máximo de 

ações coordenadas e a melhoria de qualidade de vida das comunidades locais de 

fronteiras. A lei 6.634/1979 que dispõe sobre a Faixa de Fronteira, a Proposta de 

Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, do Minis-

tério da Integração Nacional, e os processos das aduanas na divisa do país são 

pouco conhecidos pelos municípios. Falta diálogo tanto entre os entes federados 

como entre os próprios municípios de fronteira; este último caso pode ser suprido 

pela criação de foros locais já mencionados.

3.2 – Alteração da Lei 6.634/1979, a fim de facilitar os investimentos externos 
e a compra de imóveis e loteamentos rurais por estrangeiros na região da 
Faixa de Fronteira. 

Antes de tudo, é importante salientar que a instalação de empresas estrangeiras e 

a compra de imóveis e terrenos na Faixa de Fronteira não são proibidas por essa 

lei. Entretanto, o prévio assentimento do Conselho de Defesa Nacional obstaculariza 

esses investimentos. Dessa forma, cabe informar também que a diminuição na exten-

são da Faixa de Fronteira pode facilitar nesses dois processos, embora não seja essen-

cial para que eles aconteçam. A lei 6.6634/1979 é, mesmo assim, excessivamente 
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restritiva e dificulta não somente a atuação de grandes investidores, mas também dos 

pequenos, como comerciantes e microempresários, que têm grande potencial para a 

geração de emprego nas fronteiras, mas não possuem estrutura para lograr autoriza-

ção de suas atividades junto ao Conselho de Defesa Nacional em Brasília. 

3.3 – Criar faixas graduais dentro da Faixa de Fronteira com a intenção de 
estabelecer diferenças entre os municípios desta e a Linha de Fronteira, 
além disso, regular restrições e benefícios para cada grupo de municípios de 
acordo com a distância das linhas limítrofes.

As faixas graduais, que poderiam ser dividas em três, de cinqüenta quilômetros 

cada uma, têm a intenção de suavizar os impactos da lei 6.634/1979 na medida 

em que se distanciam da Linha Fronteira. Os procedimentos legais que dispõem 

dessa alteração devem ser estudados para garantir o máximo de simplificação a 

essa complexa tarefa.

3.4 – Maior atuação da Confederação Nacional de Municípios nas formula-
ções das legislações que dispõem sobre a Faixa de Fronteira. 

A Confederação, por sua representatividade perante os municípios brasileiros, 

deve atuar de forma intensa nos processos correlatos às leis que regem as frontei-

ras. A mobilização acerca das defesas dos interesses desses municípios é dever 

de sua entidade representativa, haja vista a capacidade de aglutinar as demandas 

existentes nos três Arcos da fronteira.

3.5 – Unificar leis nas aduanas das fronteiras para facilitar as atuações dos 
municípios e das empresas que utilizam o fluxo transfronteiriço. 

A burocracia nas aduanas tem sido a grande inimiga dos produtores, não por seus 

procedimentos em si, mas pela falta de padronização entre eles. A variação das 

leis e  dos procedimentos dificulta a passagem de cargas e mercadorias e afetam 

o fluxo comercial entre o Brasil e os países vizinhos. É fundamental a garantia de 

dinamismo da economia principalmente na área logística para garantir o desenvol-

vimento da região.

3.6 – Viabilizar a participação de empresas dos países vizinhos em licitações 
do governo municipal na Faixa de Fronteira. 

Essa ação possibilita integração comercial que vai além da competição e da idéia 

de livre mercado, possibilitando aos países parceiros a participação em suas eco-

nomias, de forma mais ampla. A presença de empresas de outros países partici-
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pando de licitações faz com que os preços ofertados aos governos locais sejam 

mais baixos, aumentando, assim, os mercados para as empresas locais na Faixa 

de Fronteira. 

4. Segurança

4.1 – Criação da Polícia de Fronteira com estrutura, contingente e caracterís-
tica investigativa para tratar dos problemas específicos dessa região. 

O contato geográfico com os países vizinhos, a distância dos grandes centros urba-

nos e o relativo abandono das políticas públicas nacionais fazem com que a busca 

a uma alternativa na área de segurança sempre esteja presente entre os municípios 

de fronteira. As condições presentes nessas regiões possuem especificidades que 

devem ser consideradas não só pela polícia federal, pelas forças armadas e pelos 

órgãos responsáveis pela segurança na fronteira, como também pela polícia mili-

tar presente nos municípios. Igualmente, seria interessante agregar a essas forças 

uma unidade específica capaz de lidar com as situações ímpares da fronteira. 

4.2 – Aprofundar a cooperação na área de segurança entre o Brasil e os países 
vizinhos, por meio de um Centro Integrado de Fiscalização de Fronteiras que 
privilegie a coordenação das ações e o compartilhamento de informações.

Esses centros teriam a função de garantir o controle sobre a região fronteiriça, 

além de diagnosticar a situação atual da criminalidade. Os problemas nas frontei-

ras seriam mais facilmente resolvidos, não somente com políticas nacionais, mas 

sim com estratégias coordenadas entre os países que se limitam. Além disso, a 

troca de informações entre as polícias dos países pode quebrar a cadeia que leva 

a criminalidade até os municípios de fronteiras. Apesar de o tráfico ser irradiador 

da violência, não somente entre esses municípios, mas em toda grande capital, 

recebem-se menos recursos e estratégias para combatê-lo.

4.3 – Aumento do número de postos policiais na Faixa de Fronteira. 

Essa reivindicação esteve presente em todos os quatro encontros de fronteiras 

realizados pela CNM. Os municípios sentem relativo abandono na área de segu-

rança provida pelos governos federal e estadual. Faltam postos de fiscalização 

nas rodovias e falta equiparação entre o efetivo policial e o tamanho da população. 

Apesar de ser situação corrente em muitos municípios do interior do Brasil, a falta 

de policiamento na fronteira traz problemas ainda maiores, justamente porque esta 

tem características iguais às grandes cidades, mas não possui recursos e estru-

tura fiscalizadora uniformes.  
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4.4 – Monitoramento do espaço aéreo para evitar contrabando agrícola por 
aviões clandestinos. 

O Brasil já possui uma estrutura no controle terrestre; no entanto, são recorrentes 

as invasões do espaço aéreo na área brasileira de fronteira por contrabandistas 

agrícolas. Aviões clandestinos transportam tanto gêneros in natura, como agrotó-

xicos. A diferença do câmbio entre o Brasil e os vizinhos estimula os contraban-

deadores a atravessarem as fronteiras para comercializar produtos estrangeiros. 

Os problemas repercutem no impacto da economia local e na falta de segurança 

fitossanitária presente nessa atividade. 

4.5 – Aumentar a estrutura da vigilância sanitária na fronteira e integrar as 
campanhas de vacinação do rebanho entre o Brasil e os países vizinhos.  

Os problemas envolvendo questões fitossanitárias são comuns ao longo de toda 

a fronteira. No Arco Sul, há grande dificuldade para lidar com a falta de vacina-

ção contra a febre aftosa do rebanho dos países vizinhos que chega a apenas a 

60%, por exemplo, na Argentina. Já nos outros Arcos, o gado nacional também 

sofre com a falta de vacinação. Nesse sentido, propõem-se duas soluções, uma de 

aumento da fiscalização e outra de ações de cooperação internacional na preven-

ção dessa contaminação.

4.6 – Acompanhamento da situação de assentamentos agrícolas nas áreas 
de fronteiras. 

A Faixa de Fronteira é conhecidamente uma região utilizada pelo Incra nas suas 

políticas de assentamento. Dessa maneira, é necessário  mais acompanhamento 

dessa política com atuação contínua. Devido às dificuldades que os assentados 

sentem em permanecer em suas terras, seja por falta de apoio, seja por falta de 

recursos, muitos terminam por entrar na criminalidade, afetando a área. Além 

disso, as condições básicas de bem-estar aos assentamentos após o estabeleci-

mento dessas famílias nas terras devem ser levadas em conta na formulação e na 

execução total dessas políticas públicas.  

4.7 – Capacitação específica para os funcionários públicos que atuam na 
região de fronteira. 

Haja vista a especificidade dos problemas e as questões surgidas na região da 

Faixa de Fronteira, é importante que os funcionários atuantes na área possuam 

capacitação técnica e treinamento apropriados para trabalhar naquele campo. Tal 

capacitação é essencial principalmente para os servidores do judiciário e das for-
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ças de segurança como delegados, escrivães, agentes e militares em geral, além 

de funcionários da Receita Federal que trabalham nas aduanas.

4.8 – Maior celeridade aos processos jurídicos nos municípios da Faixa de 
Fronteira por meio do aumento da quantidade de comarcas ou numa estraté-
gia de comarcas itinerantes entre os municípios das regiões fronteiriças de 
cada estado.

Esse tipo de iniciativa tem a capacidade de aliar o poder judiciário à segurança 

pública, aumentando a eficiência de ambas as atividades. Ao receber, em seu ter-

ritório, a atuação do judiciário, os municípios ganham mais agilidade nos trâmites 

processuais, assim como maior amparo no combate à violência das regiões. A 

criação de novas comarcas é competência dos Tribunais Estaduais, que devem ser 

envolvidos neste processo.

5. Infra-estrutura, Tráfego e Transporte

5.1 – Formulação e execução de políticas públicas integradas de saneamento 
básico entre as cidades-gêmeas.

A efetividade e a continuidade das políticas públicas na área de saneamento na 

região de fronteira não depende unicamente de iniciativas nacionais. O ecossis-

tema na linha de fronteira será atingido mesmo que as condições de infra-estru-

tura nos municípios brasileiros sejam perfeitas. Dessa forma, a cooperação nesse 

âmbito é essencial. Além do compromisso dos órgãos responsáveis por essa área 

em cada país entorno de projetos conjuntos, a captação de recursos em órgãos 

supranacionais ou a criação de fundos regionais para esse tipo de obras teria 

importância fundamental na execução dessas ações.

5.2 – Estimular a formulação e a implementação dos Planos Diretores dos 
municípios da Faixa de Fronteira, até mesmo entre cidades-gêmeas. 

Os Planos Diretores são a maior ferramenta que o município tem para organizar e 

traçar a estratégia de desenvolvimento urbano, social e econômico. A tomada das 

decisões, baseada em aspectos técnicos, é fundamental para uma gestão muni-

cipal eficiente. Assim, os municípios têm cumprido o papel de ente mais ativo na 

melhoria das condições de vida das comunidades, investindo mais, por exemplo, 

em educação e saúde do que as esferas superiores. O controle sobre os municí-

pios também é maior do que o sobre os outros entes federados, e o Plano Diretor 

auxilia no planejamento e no aporte de recursos para manter a gestão pública 

municipal mais responsiva a ele. Na questão de fronteiras, ainda, soma-se a neces-
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sidade de desenvolver Planos Diretores Integrados entre as cidades-gêmeas, a fim 

de garantir os benefícios de sua formulação e execução, além da efetividade aos 

municípios vizinhos transfronteiriços.

5.3 – Aumentar incentivo para que mais empresas aéreas atuem nas regi-
ões de fronteira, baixando os preços das passagens e simplificando as rotas 
nacionais e internacionais. 

Os estímulos ao setor de transportes aéreos viriam para possibilitar mais con-

corrência entre empresas aéreas nacionais e internacionais para ligar as regiões 

de fronteiras aos grandes centros populacionais do Brasil e também da América 

do Sul, especialmente aos países vizinhos mais próximos de cada município da 

Faixa de Fronteira. Neste último caso, a simplificação das rotas também é neces-

sária para facilitar o acesso a esses municípios. Hoje, além dos altos custos das 

passagens, um passageiro que quer ir da fronteira ao país vizinho tem de fazer 

escala em uma grande capital, que fica na direção oposta ao caminho direto a ser 

percorrido. 

5.4 – Rever acordos entre os países relacionados à navegabilidade em águas 
de rios internacionais. 

Essa reivindicação vem ao encontro dos problemas enfrentados tanto por brasilei-

ros na navegação dos rios internacionais da América do Sul como pelos estrangei-

ros que possuem dificuldade de se locomover pelo território nacional. Nos Arcos 

Norte e Central, especialmente, em que há grandes áreas de reservas indígenas, 

a permissão para navegação nos rios que os percorrem devem ser autorizados 

pela Funai, caso a caso.

5.5 – Mais investimento em infra-estrutura de transporte rodoviário, ferroviá-
rio, hidroviário e aéreo na Faixa de Fronteira.

As condições da infra-estrutura na área de transporte na Faixa de Fronteira foram 

citadas recorrentemente em todas as reuniões realizadas pela CNM. As demandas 

e os problemas apontados são compreensíveis se analisadas as características 

das fronteiras nacionais. A distância dos centros mais urbanizados e o relativo 

abandono nessa área faz com que a reivindicação a boas condições de transpor-

tes apresente tanto pontos em comum como demandas específicas. As temáticas 

de rodovias e aeroportos apareceram em todos os Arcos, enquanto as ferrovias 

foram mais fortes no Arco Sul, as hidrovias tiveram peso considerável no Norte. 

Em todas as reivindicações colocou-se a necessidade de mais investimento, no 

sentido de diminuir as distâncias entre as fronteiras e o restante do país.
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6. Saúde, Educação e Migrações

6.1 – Aprofundar a integração entre o Brasil e os países vizinhos, por meio da 
vinculação do ensino de uma das línguas oficiais do país vizinho em todos 
os níveis das escolas públicas dos municípios da Faixa de Fronteira.

Encontra-se prescrita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, a 

obrigatoriedade do ensino de uma língua estrangeira a partir da quinta série do 

ensino fundamental. Entretanto, ela não vincula às escolas o ensino da língua 

oficial do país vizinho e tampouco inicia essa disciplina no primeiro ano do 

Ensino Fundamental. A Lei deixa a cargo de cada instituição a escolha sobre 

qual língua estrangeira será ministrada. Nesse sentido, os municípios sentem 

a necessidade de uma legislação, de preferência federal, que traga essa vincu-

lação à Faixa de Fronteira. Na grande parte dos municípios, assim, seria ensi-

nado o espanhol, mas em alguns municípios de Roraima e do Pará seria ensi-

nado o inglês, nos municípios do Amapá, o francês e assim por diante. Ficaria a 

cargo dos municípios a estratégia de como essa disciplina seria dada, sabendo 

que já há experiências exitosas de intercâmbio entre as cidades-gêmeas, por 

exemplo.

6.2 – Criação de escolas técnicas profissionalizantes binacionais nos muni-
cípios de fronteira. 

As escolas técnicas têm se mostrado, em todo o país, um grande vetor de desen-

volvimento ao prover capacitação de trabalhadores e qualificar mão-de-obra para 

os mercados locais. Na Faixa de Fronteira, as ações levadas a cabo por esses 

centros de ensino têm grande potencial para a integração e para o aumento da 

qualidade de mão-de-obra presente nos dois lados da fronteira. Algumas propos-

tas já foram feitas, mas ainda não foram postas em prática.

6.3 – Criação de institutos de pesquisa na Faixa de Fronteira sobre a temática 
fronteiriça que tenham a capacidade de auxiliar tanto as comunidades locais 
como as políticas públicas direcionadas à região. 

A formação de centros de estudos e pesquisas não só auxilia na própria percepção 

dos municípios de fronteira como região singular, como também traz à luz a impor-

tância de se tratar as questões que envolvem a Faixa de Fronteira como um campo 

de estudo a ser explorado. O debate sobre a Faixa de Fronteira é fortalecido por um 

aporte acadêmico-científico que pretende ter diálogo direto com as comunidades 

locais e os gestores públicos e que seja capacitado para diagnosticar as condi-

ções reais da Faixa de Fronteira. As políticas públicas para as regiões fronteiriças 
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podem ser substancialmente melhoradas com esse tipo de aporte, tanto em sua 

formulação como em sua execução e avaliação. 

6.4 – Ampliação dos cursos e das vagas das universidades da Faixa de 
Fronteira.

Apesar de ser demanda nacional, a ampliação dos cursos superiores podem ser 

uma política pública de educação capaz de trazer desenvolvimento eqüitativo dos 

municípios da Faixa de Fronteira ao restante do país. A falta da qualificação de 

mão-de-obra nas fronteiras ocorre também pela falta de vagas nas universidades 

públicas e pela pouca diversidade dos cursos presentes nas instituições. Seria 

estratégia interessante o foco nas áreas mais carentes de profissionais que tenham 

grande demanda do mercado local pela função.

6.5 – Implementação de mais pontos de acesso à Internet na Faixa de Fron-
teira, principalmente nos arcos norte e central. 

A distância da Faixa de Fronteira ao restante do país poderia “diminuir” considera-

velmente se as comunidades locais mais afastadas possuíssem uma plataforma 

com mais pontos de acesso à Internet. Os municípios do Arco Sul já possuem uma 

boa estrutura nessa área, entretanto, a comunicação pela Internet é precária em 

alguns municípios do Arco Norte e Central, sem mesmo uma estrutura de cone-

xões em banda larga. Existem pontos de acesso disponibilizados pelo governo 

federal que visam à inclusão digital, mas poucos estão presentes na Faixa de 

Fronteira e os que ali se encontram quase que exclusivamente nos pelotões das 

Forças Armadas. 

6.6 – Viabilizar a contratação de médicos de países vizinhos exclusivamente 
na Faixa de Fronteira para os serviços de saúde pública, por meio da vali-
dação dos diplomas estrangeiros junto ao Conselho Federal de Medicina 
(CFM), e a promulgação de uma lei ordinária de abrangência nacional que a 
regulamente. 

Os municípios de fronteira carecem de médicos no sistema público de saúde e tem 

a possibilidade de poder contar com esses profissionais do outro lado da fronteira 

a poucos quilômetros de distância. Ao contrário do Brasil, as regiões de fronteiras 

dos países vizinhos têm grande contingente populacional, assim como mais oferta 

de médicos. A viabilidade para contratar médicos estrangeiros dos países vizi-

nhos viria com duas ações: a primeira por meio da validação dos diplomas desses 

profissionais no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da 

Educação; e a segunda pela promulgação da lei ordinária de abrangência nacional 
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citada no inciso I do Artigo 37 da Constituição Federal, autorizando a contratação 

de médicos estrangeiros dos países vizinhos como servidores municipais. Cabe 

ressaltar que essas medidas visam à contratação e á atuação dos médicos, exclu-

sivamente nos municípios da faixa de 150 quilômetros adentrados no território 

nacional a partir da linha de fronteira.

6.7 – Maior investimento em estrutura para os hospitais da Faixa de 
Fronteira.

As instalações físicas como prédios, estrutura interna e equipamentos médicos 

foram demandas recorrentes nas reuniões paralelas. Os municípios de fronteira 

carecem de uma estrutura razoável que o possibilite não somente prover um ser-

viço de saúde digno a população como também atrair profissionais para os seus 

centros médicos. Nesse sentido, buscam que a faixa de fronteira receba mais 

investimentos na estrutura de seus hospitais, policlínicas e pronto-socorros.

6.8 – Avançar e ampliar o programa Sistema Integrado de Saúde das Fron-
teiras (SIS Fronteira) para garantir a execução de suas próximas etapas e 
integrar os sistemas de saúde dos municípios brasileiros com seus vizinhos 
transfronteiriços. 

O SIS Fronteira é um programa do Ministério da Saúde criado para fortalecer os 

sistemas de saúde na região de fronteira do Brasil e para auxiliar no processo de 

integração do país com a América do Sul. O Programa foi dividido em três etapas 

principais: I) diagnóstico da situação atual dos municípios e planos de operação; 

II) qualificação da gestão, serviços, ações e implementação da rede de saúde; e 

III) implantação de serviços e ações de saúde nos municípios. Atualmente, ele se 

encontra no primeiro estágio da metade do Arco Central para o Sul e na fase dois 

da metade do Arco Central para o Norte. Para os municípios, os processos devem 

ser avançados, a fim de solucionar alguns problemas inerentes à região, como o 

uso dos serviços por estrangeiros e por brasileiros que residem nos países vizi-

nhos, mas não são contabilizados na fórmula que calcula repasses de recursos e 

a falta de estrutura física, de aparelhos médicos e de remédios nos hospitais.

6.9 – Mais coordenação na Faixa de Fronteira das políticas sociais entre o 
Brasil e os países vizinhos. 

Os problemas sociais presentes na fronteira são facilmente sentidos tanto pelos 

municípios brasileiros, quanto por seus vizinhos homólogos. Os programas sociais 

nacionais direcionados à Faixa de Fronteira não têm mais eficácia por não haver 

coordenação com programas similares do outro lado da fronteira. Apesar da com-
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plexidade presente nessas ações, é interessante começar a introduzir uma estra-

tégia que pense as fronteiras como zonas integradas de desenvolvimento, capaz 

de absorver as políticas sociais de forma otimizada, por meio da atuação conjunta 

dos entes federados dos países que compartilham zonas limítrofes.

7. Meio Ambiente e Recursos Hídricos

7.1 – Combate à biopirataria na Faixa de Fronteira.

O problema da biopirataria na floresta amazônica é visível, em grande parte, pela 

falta de uma política nacional voltada à proteção e à pesquisa da biodiversidade 

do país. Essa atividade, que geralmente é relacionada à exploração ilegal de plan-

tas e animais, ainda não possui forma efetiva de controle, tanto em termos legais 

como na questão da vigilância. Os municípios ainda sentem mais impacto, por ser 

a região de fronteira uma zona de bastante fluxo de estrangeiros e dificuldade de 

controle de produtos transitados. Além disso, eles convivem na prática com essa 

atividade e toda cadeia ilegal que se segue daí. 

7.2 – Estimular projetos de Cooperação Ambiental Internacional. 

As regiões de fronteiras possuem em sua característica essencial o compartilha-

mento de territórios com biomas comuns. A questão ambiental, assim, acompanha 

de perto os processos de integração internacional e regional. Os municípios, nesse 

sentido, reivindicam o estímulo a projetos de cooperação ambiental internacional 

como forma de conservar esse bem comum de modo mais efetivo. 

7.3 – Investimentos do governo federal para preservação do Aqüífero Gua-
rani, tanto internamente como em relação aos países vizinhos. 

O Aqüífero Guarani é a maior reserva do mundo de água doce subterrânea e é 

compartida por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sabendo da importância 

estratégica desse recurso, os municípios pedem que haja mais investimento em 

saneamento básico por parte do governo federal e que busque o mesmo com-

promisso com os vizinhos, a fim de garantir a sustentabilidade desse manancial. 

Eles acreditam que o aqüífero será a alternativa mais eficaz de abastecimento 

das cidades aos munícipes, sendo o custo de preservação menor do que a futura 

despoluição.

7.4 – Assinatura de acordos internacionais de pesca nos limites hidrográfi-
cos entre o Brasil e os países vizinhos que regulam melhor essa atividade e 
que garantam mais fiscalização sobre os abusos dos pescadores. 
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Os rios internacionais que dividem o território brasileiro e de seus vizinhos neces-

sitam de uma legislação unificada, quanto à piscicultura, que traga procedimentos 

comuns àqueles que se utilizam dessa atividade como forma de ganhos econômi-

cos e de subsistência. O estabelecimento de regras comuns facilita a fiscalização 

dos órgãos responsáveis nos países limítrofes e garante a sustentabilidade da 

atividade pesqueira para as comunidades locais de todos os países. 
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As propostas apresentadas no capítulo anterior foram sistematizadas no 

quadro abaixo. Nele, podem-se encontrar, além dos tópicos, alguns atores impor-

tantes que se relacionam à formulação, à execução ou ao acompanhamento das 

propostas e ao prazo estimado para sua realização.

Os principais atores presentes nessa tabela não são, necessariamente, os 

únicos que participarão nestas atividades. A CNM indicou apenas alguns órgãos 

que poderiam auxiliar na promoção dos pontos propostos. Nesse sentido, é funda-

mental que se agregue o máximo de esforços em torno de cada iniciativa listada 

abaixo.

Quanto ao prazo de execução, foi elaborado um critério que não segue uma 

ordem estrita. A escolha para as classificações de longo, médio e curto prazo foi 

pautada pela percepção da equipe técnica da Confederação Nacional de Municí-

pios quanto aos trabalhos realizados em seus últimos 28 anos de atuação. Propôs-

se, portanto, o seguinte critério:

• Curto prazo: até um ano para a execução.

• Médio prazo: período de realização no tempo de um mandato de governo, ou 

seja, de um a quatro anos.

• Longo prazo: período de realização no tempo de mais de um mandato de governo, 

ou seja, de quatro anos em diante.

Sistematização das Propostas
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Temas Propostas Principais atores
Prazo de 
execução

1.
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1.1 – Criação de Foros locais permanentes de municí-
pios de fronteiras com reuniões periódicas e institucio-
nalização para facilitar o diálogo com outras esferas.

CNM, prefeitu-
ras, Associações 
Estaduais

Curto

1.2 – Colocar as pautas de fronteiras nas instâncias 
consultivas e deliberativas de políticas públicas nacio-
nais e regionais.

governos federais, 
prefeituras, governos 
estaduais, congresso, 
CNM

Curto

1.3 – Reativação do Grupo de Trabalho Interministe-
rial sobre o tema de fronteiras.

GTI Fronteiras, 
governo federal

Curto

1.4 – Maior respeito por parte dos membros do Mer-
cosul aos acordos e às normas criados no Bloco.

governos federais, 
parlamento do Merco-
sul, CNM

Longo

2.
 D

es
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lv

im
en

to
 E
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n

ô
m

ic
o
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o
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l

2.1 – Explorar o potencial turístico das regiões frontei-
riças por meio de estudos de viabilidade com foco nas 
características locais.

Mtur, Embratur, Insti-
tuições privadas

Médio

2.2 – Expansão do número de áreas com redução ou 
isenção de tributos na Faixa de Fronteira.

Min. Fazenda, Min. 
Planejamento, 
Receita Federal

Médio

2.3 – Retomada do Programa Nacional de Desenvol-
vimento da Faixa de Fronteira.

Min. Integração e 
outros Ministérios

Curto

2.4 – Ampliação do Fundo para a Convergência 
Estrutural do Mercosul (Focem) e maior participação 
internacional do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social para o desenvolvimento integrado 
dos municípios da fronteira brasileiros e dos países 
vizinhos.

Presidência da 
República, governos 
federais, membros 
do Mercosul, MRE, 
BNDES, FCCR, par-
lamento do Mercosul, 
Congresso Nacional

Médio

2.5 – Criar o índice de contrapartida dos municípios 
da Faixa de Fronteira para as transferências voluntá-
rias da União, como forma de promover o desenvolvi-
mento dessa região.

Congresso, Min. Inte-
gração, Min. Fazenda, 
Min. Planejamento, 
outros Ministérios

Médio

2.6 – Destinar cotas de projetos do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) para as regiões da 
Faixa de Fronteira.

Min. Planejamento, 
governos estaduais, 
prefeituras, Casa Civil

Curto

2.7 – Criar abonos para profissionais servidores do 
governo federal e estadual (policiais militares, médi-
cos, enfermeiros, engenheiros, professores, etc.) para 
que sejam transferidos aos municípios de fronteiras.

Congresso, Min. 
Planejamento, Min. 
Fazenda, outros 
Ministérios, governos 
estaduais

Médio

2.8 – Ampliação dos horários de funcionamento das 
aduanas na Faixa de Fronteira para que a limitada 
carga horária não continue prejudicando o fluxo do 
comércio.

Receita Federal, Min. 
Fazenda

Curto
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Temas Propostas Principais atores
Prazo de 
execução

3.
 L
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is

la
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o

3.1 – Garantir ampla e irrestrita divulgação de infor-
mação aos municípios de fronteira sobre as leis que 
regem a Faixa de Fronteira e os trâmites burocráticos 
dos órgãos que atuam especificamente nessa área.

Min. Integração, 
prefeituras, CNM, 
governos estaduais, 
Congresso Nacio-
nal, Assembléias 
Legislativas

Curto

3.2 – Alteração da Lei 6.634/1979, a fim de facilitar os 
investimentos externos e a compra de imóveis e lote-
amentos rurais por estrangeiros na região da Faixa 
de Fronteira.

Congresso, governo 
federal, CNM, 
prefeituras

Médio

3.3 – Criar faixas graduais dentro da Faixa de Fron-
teira com a intenção de estabelecer diferenças entre 
os municípios desta e a Linha de Fronteira, além 
disso, regular restrições e benefícios para cada grupo 
de municípios de acordo com a distância das linhas 
limítrofes.

Congresso, Min. Inte-
gração, Casa Civil, 
prefeituras

Longo

3.4 – Mais atuação da Confederação Nacional de 
Municípios nas formulações das legislações que dis-
põem sobre a Faixa de Fronteira.

CNM, prefeituras Curto

3.5 – Unificar leis nas aduanas das fronteiras para 
facilitar as atuações dos municípios e das empresas 
que se utilizam do fluxo transfronteiriço.

Min. Fazenda, Receita 
Federal, Polícia 
Federal

Médio

3.6 – Viabilizar a participação de empresas dos paí-
ses vizinhos em licitações do governo municipal na 
Faixa de Fronteira.

Min. Planejamento, 
Congresso Nacional

Longo
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Temas Propostas Principais atores
Prazo de 
execução

4.
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u
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4.1 – Criação da Polícia de Fronteira com estrutura, 
contingente e característica investigativa para tratar 
dos problemas específicos dessa região.

governos estaduais, 
Min. defesa, Min. 
justiça

Longo

4.2 – Aprofundar a cooperação na área de segurança 
entre o Brasil e os países vizinhos, por meio de um 
Centro Integrado de Fiscalização de Fronteiras que 
privilegie a coordenação das ações e o compartilha-
mento de informações.

governos federais, 
Polícia Federal, Min. 
Justiça, MRE

Longo

4.3 – Aumento do número de postos policiais na Faixa 
de Fronteira.

Min. Justiça, Min. 
Defesa, governos 
estaduais

Médio

4.4 – Monitoramento do espaço aéreo para evitar con-
trabando agrícola por aviões clandestinos.

Infraero, Min. Defesa Longo

4.5 – Aumentar a estrutura da vigilância sanitária na 
fronteira e integrar as campanhas de vacinação do 
rebanho entre o Brasil e os países vizinhos.

Anvisa, Min. Agri-
cultura, governos 
federais, MRE

Longo

4.6 – Acompanhamento da situação de assentamen-
tos agrícolas nas áreas de fronteiras.

Incra, Min. 
Desenvolvimento
Agrário

Médio

4.7 – Capacitação específica para os funcionários 
públicos que atuam na região de fronteira.

governo federal, 
governos estaduais

Médio

4.8 – Mais celeridade aos processos jurídicos nos 
municípios da Faixa de Fronteira por meio do aumento 
da quantidade de comarcas ou numa estratégia de 
comarcas itinerantes entre os municípios das regiões 
fronteiriças de cada estado.

Tribunais Estaduais 
de Justiça, governos 
estaduais

Médio

5.
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5.1 – Formulação e execução de políticas públi-
cas integradas de saneamento básico entre as 
cidades-gêmeas.

Min. Planejamento, 
Min. Cidades, gover-
nos federais, prefeitu-
ras, BNDES

Longo

5.2 – Estimular a formulação e a implementação dos 
Planos Diretores dos municípios da Faixa de Fron-
teira, inclusive entre cidades-gêmeas.

Min. Planejamento, 
Min. Cidades, gover-
nos federais, prefeitu-
ras, BNDES, CNM

Longo

5.3 – Aumentar incentivo para que mais empresas 
aéreas atuem nas regiões de fronteira, baixando os 
preços das passagens e simplificando as rotas nacio-
nais e internacionais.

Infraero, Congresso, 
Iniciativa Privada, Min 
Defesa

Médio

5.4 – Rever acordos entre os países sobre a navega-
bilidade em águas de rios internacionais.

governos federais, 
MRE, Congresso

Médio

5.5 – Mais investimento em infra-estrutura de trans-
porte rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo na 
Faixa de Fronteira.

Min. Integração, Min, 
transportes, prefeitu-
ras, governos esta-
duais, Min. defesa, 
Infraero

Longo
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Temas Propostas Principais atores
Prazo de 
execução
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6.1 – Aprofundar a integração entre o Brasil e os paí-
ses vizinhos, por meio da vinculação do ensino de 
uma das línguas oficiais do país vizinho em todos os 
níveis das escolas públicas dos municípios da Faixa 
de Fronteira.

MEC, governos 
estaduais, prefeituras, 
governos federais, 
MRE, CNM

Médio

6.2 – Criação de escolas técnicas profissionalizantes 
binacionais nos municípios de fronteira.

MEC, governos 
estaduais, Sistema S, 
prefeituras, iniciativa 
privada

Médio

6.3 – Criação de institutos de pesquisa na Faixa de 
Fronteira sobre a temática fronteiriça que tenham a 
capacidade de auxiliar tanto as comunidades locais 
como as políticas públicas direcionadas à região.

Capes, Cefet, Min, 
Ciência e tecnolo-
gia, MEC, iniciativa 
privada, governos 
estaduais, prefeituras

Longo

6.4 – Ampliação dos cursos e das vagas das universi-
dades da Faixa de Fronteira.

MEC, universidades, 
iniciativa privada, 
governos estaduais, 
prefeituras

Médio

6.5 – Implementação de mais pontos de acesso à 
Internet na Faixa de Fronteira, principalmente nos 
Arcos Norte e Central.

Min. Ciência e Tecno-
logia, Min. Comunica-
ções, MEC, governos 
estaduais, prefeituras, 
CNM

Médio

6.6 – Viabilizar a contratação de médicos de países 
vizinhos exclusivamente na Faixa de Fronteira para os 
serviços de saúde pública, por meio da validação dos 
diplomas estrangeiros junto ao Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e a promulgação de uma lei ordinária 
de abrangência nacional que a regulamente.

MEC, Min. Saúde, 
CFM, Congresso, 
CNM, prefeituras

Médio

6.7 – Mais investimento em estrutura para os hospi-
tais da Faixa de Fronteira.

Min. Saúde, Funasa, 
governos estaduais

Longo

6.8 – Avançar e ampliar o programa Sistema Integrado 
de Saúde das Fronteiras, SIS Fronteira, para garantir 
a execução de suas próximas etapas e integrar os sis-
temas de saúde dos municípios brasileiros com seus 
vizinhos transfronteiriços.

Min. Saúde, 
prefeituras

Curto

6.9 – Maior coordenação na Faixa de Fronteira das 
políticas sociais entre o Brasil e os países vizinhos.

MDS, MRE, governos 
estaduais, prefei-
turas, organismos 
internacionais

Longo
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Temas Propostas Principais atores
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7.1 – Combate à biopirataria na Faixa de Fronteira.

Min. Defesa, Min. Jus-
tiça, governos estadu-
ais, Congresso, MMA, 
governos federais

Longo

7.2 – Estimular projetos de Cooperação Ambiental 
Internacional.

MMA, organismos 
internacionais, 
governos estaduais, 
prefeituras, CNM

Longo

7.3 – Investimentos do governo federal para preser-
vação do Aqüífero Guarani, tanto internamente como 
em relação aos países vizinhos.

MMA, Min. cidades, 
governos estaduais, 
prefeituras

Longo

7.4 – Assinatura de acordos internacionais de pesca 
nos limites hidrográficos entre Brasil e os países 
vizinhos que regulam melhor essa atividade e que 
garantam maior fiscalização sobre os abusos dos 
pescadores.

Séc. Especial da 
Aqüicultura e Pesca, 
MMA, Congresso, 
MRE, governos 
federais

Médio



3�

A atuação da Confederação Nacional de Municípios para a faixa de fronteira 

está dividida em cinco diferentes frentes. A primeira trata das iniciativas da CNM e 

dos próprios municípios para o desenvolvimento dessa região. A segunda convoca 

os governos estaduais a assumirem suas responsabilidades nesse desenvolvi-

mento. Já a terceira frente aponta a necessidade de um fortalecimento do Pacto 

Federativo, a partir de um maior diálogo dos municípios, dos governos estaduais 

com o governo federal. A quarta frente, por sua vez, representa a articulação des-

ses atores com o Congresso Nacional. A quinta frente, por fim, abrange a con-

cepção de governança em que as instituições privadas e a sociedade civil são 

chamadas a participar do processo de desenvolvimento.

A partir da identificação dessas cinco frentes, cumpriu a equipe de sistema-

tização o papel de distribuir as demandas municipais de acordo com o maior grau 

de competência dessas organizações. Todavia, é importante salientar que a reali-

dade vivenciada pela comunidade local exige não mais a distribuição de competên-

cias, mas sim o compartilhamento dessas responsabilidades. Por exemplo, ainda 

que segurança pública não seja uma competência municipal, sabe-se que políticas 

públicas locais como as de desenvolvimento urbano afetam questões de segurança, 

assim como é um fato que a população sempre cobrará do prefeito por ser o repre-

sentante político mais próximo. Esse argumento reforça a necessidade de mais diá-

logo de todos os atores nos mais diversos temas a partir de uma visão integrada.

A Atuação da CNM
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A Confederação Nacional de Municípios apresenta ainda algumas propos-

tas de como experiências de sucesso acumuladas na entidade poderão contribuir 

para o desenvolvimento dessa região. Entre os diversos programas da CNM, pode-

mos citar as áreas de planejamento urbano, meio ambiente, saúde e educação. 

Essa entidade nacional invoca ainda todo o poder local a fortalecer o movimento 

municipalista nacional, participando mais ativamente das discussões.  

Por fim, entre as propostas é importante que seja realizado uma priorização 

dos temas, assim como perceber que esse é um trabalho inicial e que há inúmeras 

ações que surgirão dessa reflexão. 

Frente 1: CNM & municípios

A) Fórum Permanente dos Municípios de Fronteira (subdivido em Foros 
Locais).

A Confederação propõe estimular um movimento em prol da criação de um Fórum 

Permanente que leve em consideração as especificidades das localidades da 

Faixa de Fronteira (D1.1)2.

Função:

• fortalecer a articulação dos interesses (as demandas) desse grupo de municípios 

frente aos demais órgãos;

• compartilhar experiências entre os municípios;

• desenvolver políticas públicas municipais de forma consorciada;

• difundir informações sobre a realidade dos municípios de Fronteiras (D3.1);

• Informar os municípios sobre os trâmites burocráticos dos órgãos que atuam 

especificadamente nessa área (D3.1).

Coordenação:

• O Fórum Nacional será coordenado pela CNM com os representantes de cada 

Foro Local em forma de um conselho gestor;

• O Foro Local, conseqüentemente, deverá eleger um representante – os critérios 

serão debatidos pelo grupo;

• As associações de municípios locais serão envolvidas no processo, devendo o 

secretariado desse fórum se concentrar nessas associações, assim como no 

âmbito nacional será secretariado pela CNM.

• Esses coordenadores, ou articuladores, representaram o Fórum dentro de Gru-

pos de Trabalho e outras instâncias Estadual, Federal ou Internacional.

2 D1.1 – relaciona-se com as demandas apresentadas anteriormente coletadas nos encontros.
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Periodicidade/Gestão/Prioridades:

• Esses temas serão debatidos entre os Foros Locais e levados para o âmbito 

nacional.

Ações:

I. Estimular que haja maior respeito por parte dos membros do Mercosul aos 

acordos e às normas criadas no Bloco (D1.4);

II. Organizar um programa de capacitação específica para os funcionários 

públicos que atuam na região de fronteiras (D4.7);

III. Aprofundar a integração entre o Brasil e os países vizinhos por meio de 

iniciativas como o estímulo ao ensino de idiomas da comunidade fronteira 

(D6.1).

B) Representação da pauta de Fronteiras

Após essa série de estudos e iniciativas, a CNM encontra-se preparada para 

representar as pautas de fronteiras nas instâncias consultivas e deliberativas de 

políticas públicas nacionais e regionais, assim como frente às demais instituições 

(D1.2).

Instâncias de representação:

• Comitê de Articulação Federativa (CAF);

• Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos 

do Mercosul (FCCR);

• Federação Latino-americana de Cidades, Municípios e Associações de Governos 

Locais (Flacma) – em que a CNM é a vice-presidente;

• Conselhos Ministeriais em que a CNM tem assento;

• Bancada Municipalista Parlamentar;

• Diálogo Bilateral de acordos assinados entre a CNM e países como Argentina e 

Guiana Francesa;

• Organizações Internacionais (OEA).

Ações:

I. Apresentar e discutir o Relatório Final dentro das instâncias representati-

vas estabelecendo plano de ações;

II. Estimular que haja maior respeito por parte dos membros do Mercosul 

aos acordos e às normas criadas no Bloco (D1.4).

C) Programas da CNM

A CNM apresenta uma série de programas destinados aos municípios que pode-

rão beneficiar a Faixa de Fronteira. Uma vez que a temática da fronteira ganha 

destaque na CNM, a área técnica dessa entidade será capacitada para melhor 

atender a essas demandas específicas.
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Ações:

I. Estimular a criação dos Planos Diretores dos Municípios da Faixa de Fron-

teira, inclusive entre cidades-gêmeas(D5.2);

II. Fomentar projetos de cooperação internacional nas mais diversas áreas 

como sociedade de informação (a implementação de pontos de Internet na 

Faixa de Fronteira) (D6.5/D7.2);

III. Estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente nos municípios de 

fronteira;

IV. Capacitar os municípios de fronteira para projetos na área da saúde.

Frente 2: Governos Estaduais

D) Articulação com cada governo estadual

Atualmente, há tanto estados que se encontram engajados na questão das fron-

teiras, quanto outros que precisam se interar do assunto. Nesse sentido, a CNM 

instigará o debate com o governo estadual.

Ações:

I. Criar abonos para profissionais servidores do governo estadual como forma 

de estímulo ao deslocamento e à manutenção na Faixa de Fronteira (D2.7);

II. Capacitar a Polícia da Fronteira a partir dos problemas específicos da 

região, assim como ampliar a estrutura e o contingente (D4.1/ D4.3/ 4.7);

III. Organizar um programa de capacitação específica para os funcionários 

públicos que atuam na região de fronteiras (D4.7);

IV. Mais celeridade aos processos jurídicos nos municípios da Faixa de 

Fronteira por meio do aumento da quantidade de comarcas ou numa estra-

tégica de comarcas itinerantes entre os municípios das regiões fronteiriças 

de cada estado (D4.8);

V. Aprofundar a integração entre o Brasil e os países vizinhos por meio de 

iniciativas como o estímulo ao ensino de idiomas da comunidade fronteira 

(D6.1);

VI. Criação de escolas profissionalizantes binacionais nos municípios de 

fronteira (D6.2). 

Frente 3: Governo Federal

E) Grupo de Trabalho Interministerial sobre o tema de fronteiras

A CNM apresentará como pauta da XI Marcha a criação do Grupo de Trabalho 

Interministerial sobre o tema de fronteiras com coordenação da Casa Civil e repre-

sentação do Fórum Permanente, da sociedade civil, da receita federal, entre outras 
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possíveis instituições (D1.3). Esse grupo de trabalho deverá ordenar as priorida-

des e elaborar um plano de ação.

Ações:

I. Retomada do Programa Nacional de Desenvolvimento da Faixa de Fron-

teira (D2.3);

II. Apresentar uma síntese para cada ministério com a demanda que lhe 

compete;

III. Análise sobre a viabilidade da expansão do número de áreas com redu-

ção ou isenção de tributos na Faixa de Fronteira (D2.2);

IV. Retomada do Programa Nacional de Desenvolvimento da Faixa de Fron-

teira (D2.3), assim como avanço no SIS Fronteiras (D6.8);

V. Avaliar a possibilidade de se criar um índice de contrapartida dos muni-

cípios da Faixa de Fronteira para as transferências voluntárias da União 

(D2.5);

VI. Criar abonos para profissionais servidores do governo federal como forma 

de estímulo ao deslocamento e à manutenção na Faixa de Fronteira (D2.8);

VII. Viabilizar a participação de empresas dos países vizinhos em licitações 

do governo municipal na Faixa de Fronteira (D3.6);

VIII. Ampliar a capacitação da Polícia Federal e Receita Federal que atuam 

na faixa de fronteira, sobretudo no que tange à relação desses com o poder 

local (D4.1);

IX. Aprofundar a cooperação na área de segurança entre o Brasil e os paí-

ses vizinhos, por meio de um Centro Integrado de Fiscalização de Fronteiras 

que privilegie a coordenação das ações e o compartilhamento de informa-

ções (D4.2);

X. Aperfeiçoar o monitoramento do espaço aéreo com investimento em pro-

gramas como o Sivam (D4.4);

XI. Elaborar campanhas de vacinação humana e de rebanho conjuntamente 

a outros países (D4.5);

XII. Aprimorar o controle de vigilância sanitária da Anvisa na faixa de fron-

teira (D4.5);

XIII. Avaliar a situação de assentamentos agrícolas nas áreas de fronteiras 

junto ao Incra (D4.6);

XIV. Organizar um programa de capacitação específica para os funcionários 

públicos que atuam na região de fronteiras (D4.7);

XV. Formulação e execução de políticas públicas integradas de políticas 

sociais e de infra-estrutura (a exemplo do saneamento básico entre as cida-

des-gêmeas) (D5.1/ D6.9);

XVI. Aumentar incentivo para que mais empresas áreas atuem nas regiões 

de fronteira, baixando os preços das passagens e simplificando as rotas 

nacionais e internacionais (D5.3);
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XVII. Rever acordos entre os países sobre a navegabilidade em águas de 

rios internacionais (D5.4);

XVIII. Mais investimento em infra-estrutura de transporte rodoviário, ferrovi-

ário, hidroviário e aéreo na Faixa de Fronteira (D5.5); 

XIX. Aprofundar a integração entre o Brasil e os países vizinhos por meio de 

iniciativas como o estímulo ao ensino de idiomas da comunidade fronteira 

(D6.1);

XX. Criação de escolas profissionalizantes binacionais nos municípios de 

fronteira, assim como ampliar os cursos e as vagas das universidades da 

Faixa de Fronteira (D6.2/D6.4);

XXI. Combate à biopirataria na Faixa de Fronteira (D7.1);

XXII. Investimentos do governo federal para preservação do Aqüífero Gua-

rani, tanto internamente como em relação aos países vizinhos (D7.3);

XXIII. Assinatura de acordos internacionais de pesca nos limites hidrográfi-

cos entre Brasil e os países vizinhos que regulam melhor essa atividade e 

que garantam maior fiscalização sobre os abusos dos pescadores (D7.4).

F) Fundo da Faixa de Fronteiras

A CNM proporá ao governo federal a convergência de fundos para projetos na 

faixa de fronteira com distribuição eqüitativa dos recursos, ou seja, que não neces-

site de emendas parlamentares controladas por interesses políticos.

Ações:

I. Ampliação do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) 

(D2.4);

II. Mais participação internacional do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (D2.4);

III. Destinar cotas de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) para os projetos da Faixa de Fronteira (D2.6); 

IV. Captação de recursos em órgãos supranacionais (D5.1);

G) Receita Federal

Uma série de atividades relacionadas aos municípios de fronteiras passa por res-

ponsabilidades da Receita Federal. Daí a importância de abrir uma sessão espe-

cífica para tratar desse tema.

Ações:

I. Ampliação dos horários de funcionamento das aduanas na Faixa de Fron-

teira (D2.8);

II. Unificar leis nas aduanas das fronteiras para facilitar as atuações dos 

municípios e das empresas que utilizam o fluxo transfronteiriço (D3.5).
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Frente 4: Congresso

H) Câmara dos Deputados e Senado Federal

Assim como todas as políticas do governo federal, é necessário forte articulação 

no Congresso para a aprovação de recursos orçamentários orientados a faixa de 

fronteira, assim como a adequação de legislações que atualmente restringem o 

desenvolvimento da região. 

Ações:

I. Aprovação dos recursos destinados ao fundo da faixa de fronteira;

II. Garantir ampla e irrestrita divulgação de informação aos municípios de 

fronteira sobre as leis que regem a Faixa de Fronteira (D3.1);

III. Apresentar propostas de alteração da Lei 6.634/1979 a fim de facilitar os 

investimentos externos (sobretudo os pequenos investimentos) e a compra 

de imóveis e loteamento rurais por estrangeiros na região da Faixa de Fron-

teira (D3.2/D3.4);

IV. Promulgação de uma lei ordinária de abrangência nacional que regule a 

contratação de profissionais dos países vizinhos (como é o caso de médicos 

para os serviços de saúde pública) (D6.6);

Frente 5: Iniciativas Priovadas e Sociedade Civil

I) Estudos sobre o potencial da Faixa de Fronteira

A CNM em parceria com outras instituições como o Sebrae poderá contribuir com 

estudos/pesquisas sobre o potencial da Faixa de Fronteira com foco nas caracte-

rísticas locais.

Ações:

I. Explorar o potencial turístico das regiões fronteiriças por meio de estudos 

de viabilidade (D2.1);

II. Avaliar as leis aduaneiras a ponto de sugerir padronizações que garantam 

mais dinamismo da região (D3.5);

III. Criação de institutos de pesquisa na Faixa de Fronteira sobre a temática 

fronteiriça que tenham a capacidade de auxiliar tanto as comunidades locais 

como as políticas públicas direcionadas à região (D6.3).

J) Capacitação

A CNM, novamente em parceria com outras instituições, poderá promo-

ver capacitação do poder local quanto a assuntos específicos da faixa de 

fronteira.
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Ações:

I. Colaborar em programa de capacitação específica para os funcionários 

públicos e micro-pequenos empresários que atuam na região de fronteiras 

(D4.7);

II. Aprofundar a integração entre o Brasil e os países vizinhos por meio de 

iniciativas como o estímulo ao ensino de idiomas da comunidade fronteira 

(D6.1);

III. Criação de escolas profissionalizantes binacionais nos municípios de 

fronteira (D6.2).
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A elaboração deste relatório é fundamental para traçar a linha de ação em 

que os municípios de fronteiras possam embasar suas ações, monitorar os passos 

dos atores envolvidos e avaliar os procedimentos tomados. Além de garantir a 

legitimidade dos municípios perante as políticas públicas voltadas à Faixa de Fron-

teira, este documento faz uma reflexão da própria condição dos governos locais 

que possuem as mesmas características. Falta ainda sentimento entre os municí-

pios, o de pertencimento a um grupo uniforme, capaz de se organizar e garantir 

benefícios comuns a todos.

A possibilidade de os municípios entrarem em contato uns com os outros e 

terem um fórum de discussão específico sobre a temática demonstrou a necessi-

dade de os governos locais discutirem a situação presente nos seus municípios. 

Aliado a isso, o fortalecimento da Faixa de Fronteira, advinda dessa mobilização, 

deve contribuir para que o peso dessa região faça frente aos órgãos públicos esta-

duais e federal competentes sobre as questões fronteiriças.

No momento da realização dos quatro eventos, a CNM tomou o compro-

misso de levar as reivindicações dali retiradas para as esferas mais altas, que 

são menos acessíveis aos governos locais. A Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios pareceu um palco importante para incorporar a demanda desses muni-

cípios às reivindicações no âmbito nacional. A realização do Painel de Fronteiras 

é, assim, a continuidade de um trabalho iniciado há mais de seis meses e busca 

Conclusão
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concluir uma das etapas previstas no projeto dos Municípios de Fronteiras.

Ainda, durante a XI Marcha, os municípios terão a oportunidade de apontar 

alguns encaminhamentos a serem executados nos próximos meses. A reunião, 

que contará com a participação dos representantes do governo federal e de gover-

nos municipais dos três Arcos, tem um aspecto fundamental para as próximas 

ações que se encaminharão, visando à melhoria significativa das comunidades 

locais que estão na Faixa de Fronteira.
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Anexo I-A - RelAtóRIo PARcIAl ARco noRte

Introdução

O Arco Norte, designação que comporta os estados do Acre, Amazonas, 

Roraima, Belém e Amapá, possui relativamente poucos municípios pertencentes 

à Faixa de Fronteira, apenas 71 (para fins comparativos, só o estado do Paraná 

tem 139 municípios na Faixa de Fronteira). Entretanto, a área abrangida é a maior 

entre os três arcos visitados. O tamanho dos municípios amazônicos influencia 

nessa dimensão. Em alguns pontos da Faixa de Fronteira do Arco Norte, a largura 

estende-se em mais de 500 quilômetros para dentro do território nacional, isso por-

que fazem parte da Faixa aqueles municípios que têm qualquer porção do seu ter-

ritório dentro do espaço de 150 quilômetros internos a partir da linha de fronteira. 

Outra característica importante é a situação dos estados do Acre e de Roraima 

que possuem todos os seus municípios na Faixa de Fronteira. No Encontro do Arco 

Norte, levado a cabo em Boa Vista, nos dias 20 e 21 de novembro do ano passado, 

foram enfatizados temas específicos da Região Norte, como a questão ambiental, 

as reservas indígenas, a segurança – no que concerne à biopirataria e ao tráfico 

de drogas e armas – e a parte de infra-estrutura. A realidade dos municípios do 

Anexo I

Relatórios Parciais
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Norte também se diferencia pelas especificidades de seus vizinhos. Ao contrário 

do Cone Sul, em que a institucionalização das relações, por meio do Mercosul, 

repercute num contato contínuo e direto, as questões com Bolívia, Peru, Colôm-

bia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa ainda necessitam de uma 

agenda conjunta de cooperação que mantenha a perenidade no relacionamento 

externo do país e nas políticas públicas para a integração da região. No entanto, 

apesar dos assuntos específicos, muito do que foi debatido em Boa Vista é conver-

gente aos aspectos nacionais presentes nas outras reuniões paralelas dos Arcos 

Central e Sul. A necessidade de um programa nacional de desenvolvimento de 

fronteiras e a busca de mais diálogo com as esferas estadual e federal são alguns 

dos pontos em comum. Abaixo, enumeramos alguns dos principais tópicos deba-

tidos ao longo dos dois dias de reunião. Conciso, este relatório objetiva compilar 

as idéias expostas nessa oportunidade e, por meio disso, contribuir mesmo que 

minimamente na melhoria e na mudança das condições adversas presentes na 

região de fronteiras do Brasil.

Desenvolvimento Econômico Local

Criação de programas nacionais para estimular a agricultura local, trazendo 
inovações e tecnologias para este setor produtivo

A agricultura familiar representa grande parte da economia local entre os 

municípios de fronteira do Arco Norte. A dificuldade, no entanto, é fazer com que 

essa atividade represente um crescimento econômico em si. Segundo os prefeitos, 

a agricultura na forma que é feita não traz perspectiva de riqueza ao município. Os 

municípios crêem que a agricultura familiar e a tecnologia não são excludentes. 

Nesse sentido, faz-se necessário um programa de desenvolvimento agrícola fami-

liar baseado em maquinário e capacitação, com recursos e planejamento, a fim 

de atingir todos os municípios que desenvolvem essa atividade econômica. Outro 

fator importante é a reavaliação da burocracia dos documentos exigidos nos pro-

cessos de licenciamento do Ibama na região.

Ampliar convênios de cooperação técnica na agricultura
A capacitação de mão-de-obra na agricultura não passa somente pelo trei-

namento na utilização de máquinas e tratores. Muitas das alternativas para driblar 

a distância dos grandes mercados podem vir por cooperação técnica. O exemplo 

dado em Boa Vista foi a perda da qualidade das frutas. A falta de estrutura e téc-

nica de uma embalagem apropriada faz com que se perca a qualidade no processo 

de conservação. A atração desse tipo de auxílio pode ser suprida com a ampliação 

de convênios de cooperação técnica entre os produtores locais e instituições de 

especialistas no assunto, como o Sebrae, universidades e cooperativas.
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Estímulo a outras áreas econômicas, como artesanato, turismo e serviços 
em geral

As áreas econômicas tradicionais – extração vegetal e mineral, pesca e a 

plantação de mandioca – ainda têm relevância expressiva na Faixa de Fronteira 

do Arco Norte; entretanto, os municípios apontam para a necessidade de diversifi-

cação econômica. Muitas mudanças já estão em curso, caso do setor de serviços 

nos recentes conglomerados de Boa Vista e Rio Branco, do artesanato típico da 

Região Amazônica e do ecoturismo. No entanto, faltam incentivos para que essas 

atividades se desenvolvam ainda mais. A diversidade da economia faz com que 

cada vez mais haja independência de setores específicos, isso garante aumento 

na oferta de empregos, versatilidade e agilidade nas atividades econômicas. 

Programas de desenvolvimento econômico local, com maior repasse de 
recursos e preservação do Meio Ambiente

Assim como nos outros encontros, os municípios do Arco Norte enfatizam 

a falta de um programa de desenvolvimento para a Faixa de Fronteira. O governo 

federal tentou algumas vezes desenvolver uma ação coesa e contínua, mas nunca 

conseguiu um grande projeto nacional voltado às fronteiras, caso particular é o 

do GT interministerial voltado à questão fronteiriça, que foi criado na atual ges-

tão, mas atualmente se encontra desativado. Os municípios, que sentem no dia-a-

dia os problemas das fronteiras, pedem não somente mais atenção, mas também 

programas de desenvolvimento que aportem recursos para essa área. Curioso 

notar, no entanto, que a questão do desenvolvimento econômico no Arco Norte 

é indissociável da questão ambiental. Os prefeitos têm plena consciência sobre a 

importância da floresta amazônica em termos locais e globais.

Apoio às populações locais, principalmente aos setores mais carentes e que 
sofrem com problemas sociais

O desenvolvimento econômico local não deve ser visto somente como o 

acúmulo de riqueza, senão como uma política maior de desenvolvimento social. 

Os prefeitos relataram como os problemas econômicos influenciam nas questões 

sociais das comunidades locais. Os níveis de delinqüência e prostituição, principal-

mente entre os jovens, estão intrinsecamente ligados à falta de prosperidade em 

termos de emprego e renda, ainda mais na região de fronteira, que reconhecida-

mente tem sido marginalizada nas prioridades do governo. 

É preciso diferenciar as exigências feitas para grandes e pequenos municí-
pios, tendo em vista as diferentes realidades nas quais os dois tipos estão 
inseridos

Os municípios localizados na Faixa de Fronteira, além de, em sua esmaga-

dora maioria, serem de pequeno porte, possuem todos os problemas envolvidos 
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com o relacionamento dos municípios de países vizinhos e com a distância dos 

grandes mercados nacionais. No Brasil, as regras que são aplicadas às grandes 

prefeituras são as mesmas que às pequenas prefeituras. Além disso, as exigên-

cias da união não levam em consideração as especificidades da região frontei-

riça, como os aspectos únicos de migração, dificuldades da saúde, educação e 

infra-estrutura. A realidade mostra que os municípios de fronteira possuem uma 

condição distinta da do resto do país, os prefeitos pedem, assim, que se tratem “os 

diferentes como diferentes”, ou seja, deve haver um tratamento específico para as 

questões fronteiriças e para os poderes públicos locais ali presentes.

Diminuição dos impostos que incidem sobre os produtos brasileiros para 
que estes possam competir com os produtos estrangeiros vindos do outro 
lado da fronteira

Uma questão crucial na Faixa de Fronteira é a pesada concorrência aos pro-

dutos nacionais presente no outro lado da fronteira, isso ocorre não somente pela 

diferença das taxas de câmbio, mas também por incentivos providos pelos gover-

nos centrais dos países. O que os municípios debateram foi a possibilidade da 

criação de um regime diferenciado de tributação para a Faixa de Fronteira, visando 

à redução ou à isenção de taxas, tanto no âmbito federal como no estadual. Essas 

medidas auxiliaram fortemente na presença de empresas e diminuíram considera-

velmente os preços dos produtos produzidos na região. Como exemplo, estima-se 

que 30% dos recursos que seriam gastos em compras no estado de Roraima são 

efetuados na Venezuela e na Guiana. 

Maior qualificação da população da área de fronteira
Outro grande desafio nas regiões de fronteira do Arco Norte é a qualificação 

de mão-de-obra. Os prefeitos sabem que o desenvolvimento econômico local não 

se trata apenas de investimentos financeiros e repasses de recurso. A capacitação 

de profissionais para atuar nas atividades econômicas e os investimentos feitos na 

Faixa de Fronteira devem ser articulados. O que acontece em alguns desses muni-

cípios hoje é que, mesmo onde há vagas de trabalho, a população local não conse-

gue ser empregada pela falta de qualificação. A solução, assim, pode vir por duas 

vias, uma pelo próprio investimento em educação e cursos técnicos e outra por 

ofertas salariais capazes de manter o bom profissional nas regiões de fronteira. 

Explorar o turismo da região com programas específicos, aumento da coo-
peração entre o Brasil e seus vizinhos e estudos de viabilidade e potenciali-
dade dessa atividade

As condições naturais da Região Amazônica por si só representam um 

grande atrativo a turistas de todo o mundo. Entretanto, a falta de infra-estrutura e 

de um estudo mais aprofundado das capacidades e das potencialidades da região 
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faz com que muitos dos recursos que poderiam ser atraídos sejam perdidos para 

outras localidades. O fato de estar na Região Amazônica, no entanto, não garante 

que o município tenha a característica típica e a potencialidade específica para 

desenvolver esse tipo de turismo, daí a importância de um estudo também para 

essas regiões. Os municípios apontaram a ênfase na própria condição de fronteira 

da riqueza cultural presente no contato dos países amazônicos. O Ministério do 

Turismo poderia se encarregar de efetuar esse estudo, bem como criar um pro-

grama específico para turismo na fronteira. A Embratur e o Ministério das Relações 

Exteriores também poderiam auxiliar nessas ações.

Criar áreas de Livre Comércio e colocar em prática as já existentes
As áreas de Livre Comércio presentes na região fronteiriça da Amazônia 

foram criadas com o intuito de prover benefícios, como as da Zona Franca de 

Manaus com incentivos do IPI e ICMS. A iniciativa visa a integrar as zonas mais 

distantes ao restante do país. Entretanto, na reunião de Boa Vista, uma das maio-

res reivindicações foi a criação de novas ALC’s, como na própria capital Boa Vista 

e no município de São Gabriel da Cachoeira–AM. Um ponto, neste contexto, foi 

a questão do município de Pacaraima–RR, que possui legalmente uma das sete 

áreas de Livre Comércio nas fronteiras da Região Norte, mas que está para perdê-

la por um processo de transferência para o município de Boa Vista.  

Facilitar as contrapartidas dadas pelos municípios quando participam de 
convênios com governo federal e estadual

Os municípios de fronteira relataram, no encontro, a imensa dificuldade de 

arcar com as contrapartidas impostas pelo governo federal nos convênios assina-

dos com as prefeituras. De certo que esse tipo de demanda é comum a todos os 

municípios, entretanto, os investimentos e os repasses de recursos dos governos 

estadual e federal para a Faixa de Fronteira já são escassos e, quando estes acon-

tecem, a participação do município é sufocante para os já pequenos orçamentos 

municipais. Os municípios de fronteira não acreditam que devem ser isentos de 

participação financeira, mas pedem uma negociação para diminuir a porcentagem 

do valor de sua contrapartida, a fim de garantir que os convênios não tragam solu-

ções e dificuldades ao mesmo tempo.

Trabalhar a produção de acordo com a necessidade do mercado
De acordo com os municípios, as atividades econômicas desenvolvidas no 

Arco Norte têm de utilizar seu potencial econômico em consonância com sua posi-

ção geográfica de contato com os países vizinhos. Os mercados de Colômbia, 

Bolívia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa podem ser abaste-

cidos com produtos brasileiros que lhes interessem, desde que haja um programa 

nacional de investimento que facilite essas atividades. Esse incentivo vai desde a 
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vontade política dos órgãos governamentais e as aprovações de leis que atraiam 

investimentos privados, até a recursos financeiros públicos em infra-estrutura e a 

capacitação de profissionais.

Interação com comunidades indígenas para a autorização de atividades 
turísticas nas reservas

Esse é um tema muito complexo e que envolve diversos interesses. Se por 

um lado o turismo cultural já acontece em muitos pontos do mundo, por outro a 

utilização desse patrimônio da União, como são as reservas indígenas, é alta-

mente delicada. Os municípios gostariam de desenvolver essa atividade e também 

proporcionar esse intercâmbio, entretanto sabem que a interação entre os índios e 

outras populações depende exclusivamente da autorização e da vontade de cada 

tribo. Nesse sentido, os gestores municipais querem lançar um debate, com a par-

ticipação de todos os atores envolvidos, a fim de discutir uma possível regulamen-

tação que garanta o comum interesse.

Legislação

Definir competências para a relação da União com os municípios de fronteira, 
que reportam à burocracia de diversos órgãos governamentais e confundem 
a atuação, em termos legais, dos municípios dessa área

Na relação entre a União e os municípios, nem sempre a comunicação 

logrou atingir as formas mais diretas de troca de informação. A relação interna da 

própria burocracia do governo federal, como qualquer instituição que atinge gran-

des proporções, apresenta dificuldades e isso repercute na relação entre eles. Os 

municípios relataram alguns problemas nesse sentido. No município de Tabatinga, 

por exemplo, no ano de 2006, o governo iniciou a pavimentação de uma rua loca-

lizada em uma reserva indígena, a empresa que teve a concessão da obra iniciou 

a execução, mas logo depois ela foi cancelada pelo Ibama e pelo Iphan, tendo a 

empresa que pagar uma multa de 2 milhões de reais e teve as máquinas paradas 

por oito meses. Já no município de Bonfim–RR, o Ministério da Saúde e a Funai 

deixaram de alocar partes de recursos que tinham para áreas indígenas por leis 

que vedavam o investimento.

Em vista da titularidade de imóveis, o governo federal deveria passar a pro-
priedade de alguns terrenos e prédios para os municípios

De acordo com os prefeitos, muitos prédios do governo federal estão aban-

donados. Alguns despertam interesses para os municípios por já disporem de uma 

estrutura completa. Casos exemplificados foram, em Roraima, a construção de 

bibliotecas municipais e os prédios abandonados de órgãos federais fiscalizado-

res que foram desativados ou transferidos da localidade. Outro caso citado foi no 
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município de Tabatinga–AM, segundo o prefeito, há no seu município um bairro 

que é habitado desde 1910 e, como é propriedade da aeronáutica, a União quer 

a expropriação do terreno, sendo que ali se encontra o cemitério da cidade. Esses 

são alguns casos em que os diálogos entre os entes federados e o cumprimento 

das leis devem se envolver a fim de trazer soluções viáveis a ambas as esferas.

Modificar requisitos para implantação de alguns programas do governo 
federal na Faixa de Fronteira – em muitos casos o governo pede certidões e 
documentos que ele próprio não disponibiliza. O governo quer institucionali-
zação, mas não dá meios para atingi-la

Na realidade, a institucionalização acontece, o grande problema é que não 

se levou em consideração os meios próprios para se chegar a um processo de 

obtenção de documentos. Os municípios concordam que a formalização é uma 

ótima maneira para se organizar a burocracia e se ter controle sobre as ações do 

governo, desde que ao município seja possível satisfazer as condições impostas. 

Muitos dos pré-requisitos para implantação de um programa do governo federal 

não são obtidos pelos municípios, não por sua falta de vontade ou organização, 

mas sim pela falta de disponibilidade destes pela burocracia estatal. 

Trazer exceções aos municípios de fronteira com relação a reservas indíge-
nas. Muitas vezes a Funai e o Ministério da Saúde, por exemplo, não imple-
mentam programas por obstáculos nas próprias leis

Na Faixa de Fronteira existem municípios que concentram 100% do seu 

território em áreas de reservas; há, ainda, outros tantos que possuem mais da 

metade de seu território nessas áreas e outros que possuem parcela considerá-

vel nas terras indígenas. Esses municípios, além de possuírem grandes entraves 

legais pela lei que rege as fronteiras, ainda adicionam as regras estabelecidas aos 

territórios indígenas. Os municípios sabem e respeitam suas condições únicas; 

nesse sentido, pedem que o poder público estadual e federal leve em consideração 

e tome ciência sobre isso nas regras impostas a todos os municípios.

Criação de Grupos de Trabalho para discutir questões referentes às frontei-
ras, em todas as esferas (federal, estadual e municipal)

Levando em consideração a forma como a situação de fronteira é tratada 

atualmente, os municípios vêem que grande parte dos problemas pode ser resol-

vida a partir do momento em que se iniciar uma discussão ampla em todos os 

âmbitos. A formação de uma agenda ocorre justamente em razão do quanto é 

recorrente um assunto. As fronteiras, até então, não constam da pauta das esferas 

regional e federal; portanto, cabe ao associativismo de forma institucionalizada 

tentar trazer a discussão e, por conseqüência, as soluções aos municípios de fron-

teira. Isso pode ser feito em várias frentes, seja na formação de associações de 
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municípios de fronteiras, que tem maior capacidade de continuidade e de interlo-

cução com as outras esferas, seja por via de grupos de trabalhos nas instâncias 

já existentes de interlocução entre o governo federal, os governos estaduais e os 

municípios. Outra alternativa é a utilização de entidades representativas – como a 

Confederação Nacional de Municípios – que possam, por meio de sua ação, trazer 

a temática das fronteiras à agenda política nacional.

Aumento das áreas nas quais é permitida a exploração de minérios por 
indígenas

As reservas indígenas demarcam, por meio da Funai, suas áreas em que 

pode ser desenvolvida a atividade extrativista mineral. Na Faixa de Fronteira, os 

problemas decorrentes disso são sensíveis. Segundo os prefeitos, existem casos 

em que os índios extraem minérios de regiões não autorizadas dentro da reserva 

e quando chegam à cidade tem de ser detidos e presos pelas autoridades. Os 

indígenas necessitam da atividade para garantir recursos para as tribos, e o caso 

deve ser estudado pela Funai.

Revisão de leis que impedem que municípios em áreas indígenas cons-
truam aeroportos e aterros sanitários, por exemplo, que são necessidades 
de infra-estrutura

Como já dito, existem municípios na Faixa de Fronteira que estão totalmente 

localizados em reservas indígenas, e outros tantos com grande parte de seu terri-

tório na mesma situação. A legislação das reservas impede a construção de estru-

turas tidas como básicas, como é o caso dos aterros sanitários – em que os muni-

cípios têm alto custo para o deslocamento do lixo – e de aeroportos, que, se não 

são essenciais para a infra-estrutura do município, poderiam auxiliar fortemente o 

desenvolvimento da região. 

Alteração do índice de correção das dívidas municipais
Segundo os prefeitos, a forma como é manipulada atualmente a correção 

das dívidas do município sufoca o gestor público. Muitos dos investimentos que 

seriam levados à educação, por exemplo, são cortados pela manutenção da taxa 

Selic como índice de correção da dívida, como prevê a “MP do Bem”. Isso engessa 

a administração e compromete os investimentos. Apesar de ser uma demanda 

de todos os municípios do país, os de fronteira vêem nessa mudança uma forma 

melhor de poder lidar com as adversidades que já possuem. A alternativa poderia 

ser por meio da Taxa de Juros em Longo Prazo (TJLP) ou qualquer outra proposta, 

a ser discutida, que tivesse o mesmo caráter transformador. 
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Infra-estrurura, Transporte e Tráfego

Aumentar incentivo para que empresas aéreas atuem nas regiões de fron-
teira. Hoje, com acesso difícil e pouca concorrência, os preços são altos

Conforme já foi mencionado, a distância é um grande empecilho para a inte-

gração das áreas da Faixa de Fronteira na Região Norte. Esse entrave poderia 

ser sanado, em parte, pelo desenvolvimento da malha aérea da região. Apesar de 

existirem poucos vôos e linhas aéreas, estas ainda não são suficientes para que 

a concorrência faça o preço da passagem ser mais acessível à população. Caso o 

mercado não tenha incentivo próprio para atuar nessa região, é necessário que o 

governo estimule o aumento dessa atividade, seja por meio de mais concessões 

às empresas nacionais, seja pela liberação de empresas internacionais para atu-

arem em vôos nacionais, exclusivamente nas rotas que ligam a Faixa de Fronteira 

a outros pontos do país.

Diminuir custos dos transportes por meio da melhoria de infra-estrutura
Os altos custos embutidos tanto na comercialização de produtos como na 

mobilidade de pessoas, têm, além das longas distâncias, o peso da falta de infra-

estrutura na Faixa de Fronteira. As características geográficas de cada região já 

são grandes empecilhos na implementação de obras dessa natureza. Nesse sen-

tido, quando é possível a construção de ferrovias e rodovias, que também reper-

cute em um aumento substancial da qualidade de vida das comunidades locais, 

as obras devem ser tocadas. Existiram algumas tentativas de interligação com as 

regiões mais distantes; nesse contexto, os municípios pedem a reativação das 

construções de estradas que estão paradas. 

Melhorar a navegabilidade de rios, por meio de obras de canalização e desas-
soreamento de trechos

A geografia da região de fronteiras no Arco Norte nem sempre permite a 

interligação dos municípios por via terrestre. É o caso de São Gabriel da Cachoeira–

AM, por exemplo, que está a 800 quilômetros de distância da capital de Manaus 

e só tem acesso a outras regiões por transporte aéreo e fluvial. Dado o custo de 

se utilizar aviões, é por meio dos rios que se locomove a população mais carente. 

O diagnóstico da situação da navegabilidade dos rios, no entanto, está longe do 

ideal. Segundo os municípios que necessitam desse tipo de transporte, muitos dos 

rios começam a ter trechos não-navegáveis em função do assoreamento. Outro 

problema é a falta de estrutura em si, que precisa de obras de canalização para dar 

condições mínimas de mobilidade e segurança para a população.
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Federalização de estradas que passam por reservas indígenas
Na verdade, as estradas que estão nas reservas indígenas já são federais; 

entretanto, a manutenção e os projetos não têm levado em consideração a opinião 

de municípios. Nesse sentido, seria interessante um contato mais próximo entre 

as esferas federal, estadual e municipal numa gestão compartilhada das rodovias, 

com recursos do Ministério dos Transportes e planos de ações conjuntos. 

Maiores investimentos na área de transportes para abertura de postos, por-
tos, depósitos, meios de comunicação, diques e rampas de embarque e 
desembarque de mercadorias que utilizam as vias fluviais

Os custos de transportes, citados anteriormente, podem ser diminuídos 

com investimentos em obras específicas que simplificam e incentivam o desen-

volvimento local. Os rios têm grande capacidade de escoamento, tanto por manter 

meios de transportes relativamente mais baratos, como por sua abrangência que 

tem capilaridade nas regiões de fronteiras dos países vizinhos. As condições natu-

rais por si só já são um estímulo para o desenvolvimento desse setor; no entanto, 

é necessário o investimento em infra-estrutura – como a construção de porto para 

facilitar a atracação e desatracação de navios – e depósitos para armazenamento 

de mercadorias, a fim de conservá-las até o seu envio. 

Rever acordos entre os países sobre a navegabilidade em águas de rios 
internacionais

A Bacia Amazônica cobre parcialmente o território de sete países sul-ame-

ricanos, sendo a maior bacia hidrográfica do mundo. Sua posição geográfica faz 

com que – no âmbito político, econômico e social – ela tenha relevância regional 

que acompanha a importância do seu bioma internacionalmente. Ao longo das 

décadas, a questão da segurança foi dividindo, com a cooperação, o espaço nas 

relações internacionais entre os países da América do Sul. Esse é um dos motivos 

para que os países busquem mais cooperação na área de mobilidade humana e 

comércio e que celebrem tratados que facilitem a incursão de estrangeiros por 

esse rio internacional, desde que possua fins pacíficos. A idéia é fazer com que a 

mobilidade e o comércio acompanhem o processo de integração das fronteiras do 

Arco Norte, sem que, no entanto, a fiscalização seja abandonada.

Segurança

Ver situação da violência como problema social. Nesse sentido, deve-se bus-
car programas de políticas públicas que foquem na inclusão de jovens e na 
prevenção de crimes

A marginalidade entre os jovens nos municípios de fronteira do Arco Norte é 

preocupante. Sendo a região considerada um corredor para o tráfico e para as ati-
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vidades ilícitas, ela fica mais suscetível ao alastramento da criminalidade à popu-

lação local. Essa preocupação é aprofundada pela falta de policiais militares na 

região. Os municípios crêem que esse cenário pode ser modificado, em grande 

proporção, pelo investimento em programas sociais, que previnem a criminalidade 

e servem como barreira à dissipação da delinqüência entre os jovens. Alguns 

projetos, como o da inclusão digital em Iracema–RR, já dão resultados, mas são 

ações pontuais. É necessária uma estratégia macro de políticas sociais voltadas 

aos jovens, que conte com o apoio do governo federal e dos governos estaduais.

Buscar funções policiais no Exército na fronteira
Em muitos municípios do Arco Norte a presença de soldados é maior pela 

existência de bases militares de defesa da fronteira. Entretanto, não cabe às forças 

armadas a mesma função da polícia. Isso faz com que, apesar de existir grande 

quantidade de autoridades nesses municípios, a violência seja latente. De acordo 

com os municípios, a falta de efetivo policial poderia ser suprida, em parte, pela 

autorização da função policial ao Exército, exclusivamente na Faixa de Fronteira, 

a exemplo do que acontece no Haiti, em que o Exército brasileiro auxilia a polícia 

haitiana na manutenção da ordem e na prevenção de crimes. A Colômbia já usa 

seu Exército como força policial e isso tem ajudado no combate à violência.

Buscar proporção entre a população e o efetivo policial militar e civil, para 
que os criminosos de países vizinhos não se sintam incentivados a cometer 
atos ilegais no Brasil

A presença de policiais militares é insuficiente na esmagadora maioria dos 

municípios que compõem a Faixa de Fronteira do Arco Norte. Alguns chegam à 

proporção de 11 PMs e três policiais civis para 35 mil habitantes; outros, com a 

população de 5 mil habitantes não possuem sequer uma viatura policial, isso numa 

região com altos índices de criminalidade. Os casos relatados são comuns a todos 

os municípios presentes na reunião. A falta de efetivo faz com que grande parte 

dos crimes que aconteceriam em outros países sejam cometidos no Brasil, princi-

palmente nos municípios da linha de fronteira. Ao não coibir as atividades ilícitas 

por falta de efetivo, os municípios brasileiros fazem com que haja “importação” da 

criminalidade. 

Evitar corrupção das forças policiais pelo narcotráfico, por meio da remune-
ração adequada desses profissionais

O governo do estado envia policiais militares aos municípios de fronteira, 

mas o assédio do crime organizado é muito forte em termos financeiros. Muitos 

dos policiais não resistem à oferta do narcotráfico, e a corrupção é sentida nos 

municípios; daí a rotatividade nos postos policias serem freqüentes, elas aconte-

cem a cada 45 dias como forma de tentar conter a corrupção. Para os municípios, 
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esse quadro pode ser modificado por incentivos salariais que inibam as investidas 

do tráfico.

Buscar programas de segurança específicos nas áreas indígenas, pois até 
hoje não os possuem

Os municípios que estão concentrados em reservas indígenas sofrem com a 

falta de informação sobre as competências que regem esses territórios. A questão 

de segurança simboliza bem esse quadro. Segundo a lei 6.001/1973 – o Estatuto 

do Índio –, cabe ao Exército e à polícia federal, quando solicitados pelo órgão 

federal de assistência ao índio, a defesa das reservas indígenas na proteção das 

terras; entretanto, quanto à questão de segurança nas interações dos índios entre 

si, não há disposição nessa lei. Isso faz com que as competências sejam incertas e 

que influenciem no fato de não haver uma política de segurança específica para as 

reservas. Os municípios sentem no seu dia-a-dia o quanto isso é importante, não 

só por garantir a paz nas reservas, como também para facilitar a ação dos prefeitos 

no município como um todo.

Equiparar as forças policiais do Brasil com as dos países vizinhos, em ter-
mos de efetivo e estrutura, com barcos e armamento

A Faixa de Fronteira do Arco Norte, diferentemente do Arco Sul, é caracteri-

zada por uma baixa demografia e menor presença do Estado. Isso é contrastante 

aos países vizinhos, que concentram parte relativamente significativa de sua popu-

lação na região de fronteiras, e têm uma boa estrutura de defesa nos seus limites. 

A região do Alto do Solimões, por exemplo, faz fronteira com a Colômbia e o Peru. 

No primeiro, há um efetivo de 3.250 soldados que possuem funções de polícia 

militar; no segundo, a estrutura de fiscalização inclui barcos e logística de defesa 

de fronteira. O Brasil, apesar de possuir mais recursos que os vizinhos, não está 

equiparado na estrutura de defesa das fronteiras do país.

Criação de uma polícia específica de fronteira, com estrutura e caracterís-
tica investigativa, que lide com inteligência e cooperação com os países 
vizinhos

Uma das alternativas também propostas para a questão da segurança na 

Faixa de Fronteira é a criação de uma polícia específica de fronteira, treinada e 

com características específicas para essa região. Cabe, além da organização de 

tropas, o investimento em estrutura adequada, capaz de integrar as políticas de 

segurança dos países. Os problemas de segurança da fronteira não conseguem 

ser resolvidos somente pela vigilância das bordas. Há por trás do crime organizado 

toda uma estrutura própria que deve ser solucionada por planos de investigação 

que lidem com a cooperação das inteligências de cada país. Muitos dos crimes 

cometidos nos municípios brasileiros de fronteira, ao serem investigados, carecem 
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de informações e dados sobre os acusados, que são, por vezes, estrangeiros. Nes-

ses casos, a troca de informações é essencial para que as investigações sejam 

concluídas. 

Educação, Saúde e Migrações

Rever repasses do Fundeb, que não inclui entre os seus recursos a merenda 
e o transporte escolar. Hoje em dia, apesar do aumento dos repasses, a res-
ponsabilidade dos municípios superam as receitas

A questão da educação básica é um tema de grande relevância para todos 

os municípios do país. Para os municípios de fronteira não seria diferente. Na oca-

sião em que puderam dialogar com a Confederação Nacional de Municípios sobre 

as questões de educação, os prefeitos apontaram mais uma vez o problema dos 

repasses do Fundeb. O Fundo, que na época de sua criação, pretendia solucionar 

aos problemas da educação básica no país, mas as responsabilidades que acom-

panharam os repasses do Fundo trouxeram mais encargos do que os recursos 

poderiam arcar. 

Buscar alternativas de cobrança da dívida de administrações anteriores, para 
que não seja reduzido o investimento em educação

As dívidas herdadas pelos atuais gestores municipais são descontadas dire-

tamente do orçamento municipal. Segundo os prefeitos, essa forma de cobrança 

engessa a capacidade de gerenciamento dos recursos das prefeituras. Foi rela-

tado no GT de educação que muitos dos investimentos que seriam direcionados a 

essa temática – além dos que já são obrigatórios por lei – são cortados pela falta 

recursos, que servem para pagar a dívida e poderiam ser negociados para o inte-

resse comum da União, dos estados e dos municípios.

Aumentar recursos para municípios que têm alto custo de atendimento de 
educação em razão dos problemas de transporte e logística

É característica de uma parte razoável dos municípios do Arco Norte a 

grande extensão territorial, a presença de vegetação fechada e uma rede hidro-

gráfica ampla. Isso faz com que naturalmente haja dificuldade para a prestação 

de qualquer serviço público básico. Na educação, a questão logística é um grande 

problema para a administração municipal. Há casos em que os materiais didáticos 

são entregues em barcos que passam por cachoeiras e outros acidentes geográfi-

cos, que, freqüentemente, os danificam. O governo federal não leva em considera-

ção esse tipo de infortúnio, em que os municípios são afetados diretamente. Outro 

problema é o transporte escolar, já que cabe ao município prover esse serviço por 

via fluvial a alunos que muitas vezes estão a mais de 50 quilômetros de distância. 

O governo federal não repassa recurso extra para essas especificidades. Nesse 
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sentido, os gestores municipais pedem que haja aumento de recurso para os muni-

cípios que possuem alto custo de atendimento de educação.

Formular políticas públicas específicas de educação para municípios de 
fronteira

Os municípios do Arco Norte possuem déficit de infra-estrutura nas esco-

las, sendo que muitas delas não têm sequer luz elétrica e acesso à Internet. As 

regiões mais distantes do país sofrem com a falta de políticas públicas na área 

de educação. No caso específico das fronteiras do Arco Norte, a diversidade de 

etnias indígenas traz situações distintas ao restante do país e que deveria motivar 

um tratamento diferenciado por parte do Ministério da Educação. No entanto, os 

municípios desse Arco compartilham problemas comuns com os Arcos do Sul e 

Central, como, por exemplo, a presença de alunos oriundos de outros países. É 

nesse contexto que se faz necessário um programa nacional de educação voltado 

aos municípios de Faixa de Fronteira, com recursos próprios para investimento na 

construção e na reforma de instalações físicas e no acesso a meios de comunica-

ção, com remuneração justa aos professores, para que estes se sintam incentiva-

dos a permanecerem nas fronteiras e tenham qualificação para ministrar uma boa 

aula e sejam capazes de prover assistência a alunos estrangeiros.

Dar suporte às prefeituras para que possam atender as diversas etnias indí-
genas e suas respectivas necessidades educacionais

A presença de várias etnias indígenas em um só município faz com que o 

trabalho envolvido no provimento da educação seja mais intenso. Na reunião de 

Boa Vista, foi relatada a questão de São Gabriel da Cachoeira–AM, que possui em 

seu território 23 etnias distintas. Segundo a secretária de educação do município, 

já existe a produção de material específico, mas não há recursos para editá-los ou 

para publicá-los. O Brasil possui 180 línguas indígenas distintas e cabe ao Ministé-

rio da Educação a coordenação de ações referente aos indígenas; para isso, terá 

auxílio das secretarias de educação dos estados e dos municípios. Com relação 

a estes, os custos para a manutenção de escolas e sistemas educacionais estão 

acima da média e necessitam de apoio das outras duas esferas.

Viabilizar maiores condições para o ensino das línguas oficiais dos países 
vizinhos como currículo básico das escolas

No artigo 26 da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-

cação nacional, consta da obrigatoriedade do ensino de uma língua estrangeira a 

partir da quinta série do ensino fundamental, cuja escolha ficará a cargo da própria 

instituição. No entanto, como exposto, não há obrigatoriedade do ensino da língua 

do país vizinho em si. A lei deixa aberto para cada escola o ensino de qualquer lín-

gua. Nesse sentido, os prefeitos desejam que haja vinculação, seja por lei federal ou 
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estadual, que garanta que o ensino de uma das línguas oficiais dos países vizinhos 

seja obrigatório nos municípios de fronteira. Assim, ensinar-se-ia espanhol nas esco-

las dos municípios da Faixa de Fronteira que tem limites com Uruguai, Argentina, 

Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela; inglês nos municípios de Roraima e 

do Pará que fazem fronteira com a Guiana e assim por diante. A obrigatoriedade do 

ensino auxilia a integração e as relações entre os cidadãos das fronteiras.

Fazer com que o governo federal disponibilize mais pontos de acesso à 
Internet

O governo federal possui um programa de inclusão digital, no entanto, os 

pontos de acesso estão concentrados nas regiões Sudeste e Centro-oeste e os 

que estão presentes na fronteira são destinados quase que exclusivamente aos 

pelotões das Forças Armadas. É necessário que o serviço de Internet seja levado 

às comunidades locais, à Região Norte e à Faixa de Fronteira. Pode-se sanar parte 

de seu problema de integração ao resto do país. 

Mudar a metodologia do repasse de recursos pelo número de alunos do 
senso anterior, que provoca distorções nas receitas para a educação de cada 
município

Os municípios propõem que seja criado algum tipo de coeficiente que diminua 

a distorção entre os números utilizados pelo senso e a realidade. Em alguns casos, 

os repasses de recursos efetuados pelo governo federal aos municípios são meno-

res que a metade do que deveria ter sido de fato transferido. Um exemplo prático foi 

dado pelo município de Bonfim–RR, que no ano da coleta estatística de recursos 

tinha 635 alunos na rede municipal e atualmente possui 2.500 crianças. Os recursos 

acabam desproporcionais aos serviços que os municípios têm de prover e são estes 

os mais cobrados, por serem a “cara” do poder público para os cidadãos locais.

Acompanhar as mudanças da educação, como o aumento de oito para nove 
anos do ciclo básico e fundamental ou a aplicação do ensino em tempo inte-
gral, com a reivindicação de recursos à altura de tais câmbios

Os municípios entendem que as mudanças feitas em nível nacional podem 

melhorar as condições da educação básica no Brasil; no entanto, apontam para 

os problemas ocorridos quando as mudanças acontecem apenas no âmbito dos 

decretos e das leis, sem conter as alterações estruturais básicas para a melhoria 

do sistema educacional. Um dos exemplos já citados é o Fundeb que não prevê 

repasses para a merenda e o transporte escolar. Nesse sentido, os municípios 

enumeram também a modificação do currículo do ensino fundamental de oito para 

nove anos e a integralidade do período diário letivo. Caso não haja recursos para 

esse ano adicional, os municípios dificilmente terão condição de arcar com esses 

custos.
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Repasse dos recursos da Funasa para gerenciamento dos municípios que 
possuam população indígena

Em 1999, ano em que a Funasa assumiu a competência de tratar da questão 

da saúde, o governo brasileiro imaginava estabelecer uma política específica para 

a saúde nas reservas indígenas. Entretanto, de acordo com alguns municípios, 

a função da Funasa para as reservas, como gestora da saúde indígena, acabou 

se limitando ao mero repasse de recursos. A crítica à instituição surge com outra 

proposta, a de que a Funasa deveria repassar os recursos para o gerenciamento 

dos municípios que possuem populações indígenas. Segundo os administradores 

municipais, essa medida facilitaria as ações dos municípios e traria mais benefí-

cios às populações das reservas.

Rever índices e estatísticas populacionais utilizadas pelo governo federal, 
pois estes não são compatíveis com o número real de habitantes dos muni-
cípios e distorcem a quantidade de recursos, se comparado com o público 
que deve ser atendido

Os critérios usados pelo IBGE para a contagem populacional também afe-

tam os municípios na área de saúde. Os repasses não são compatíveis à quan-

tidade real de pessoas a serem atendidas pela rede municipal de saúde. Adicio-

nado a isso, existe a questão de estrangeiros oriundos dos países vizinhos que 

muitas vezes utilizam o sistema de saúde brasileiro; estes tampouco fazem parte 

dos números de pessoas atendidas e não se prevê recursos para essa adição de 

contingente.

Desenvolver o sistema de saúde dos municípios menores, para que não 
sobrecarregue os das cidades maiores – como Boa Vista. Hoje, a lógica do 
SUS concentra o atendimento em determinados pontos, o que dificulta a rede 
de atenção às comunidades

Esse problema é recorrente nas relações de municípios maiores com os 

menores. A estrutura e a capacidade de atendimento em capitais ou cidades com 

maior contingente populacional é sabidamente melhor do que as do interior. Isso 

faz com que as cidades periféricas busquem constantemente tratamento nos cen-

tros mais desenvolvidos. O que não acompanha esse fenômeno, no entanto, é o 

aumento de recursos direcionados aos municípios que provêem esse atendimento, 

o que acaba levando cidades como Boa Vista a ter uma sobrecarga na rede hos-

pitalar. Os municípios de fronteira pedem que o governo federal trabalhe cada vez 

mais com o desenvolvimento do sistema de saúde no interior da Faixa, por meio da 

intensificação de programas como o Saúde da Família e o SIS Fronteira.

Viabilizar a contratação de médicos de países vizinhos, por meio de valida-
ção de diplomas estrangeiros junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM) 



63

A Visão dos Municípios sobre a Questão Fronteiriça ::

desses profissionais da saúde ou modificando a burocracia para casos espe-
cíficos como os da Faixa de Fronteira

Os municípios de fronteira carecem enormemente de médicos no sistema 

público de saúde. Nesse sentido, uma das propostas encaminhadas na reunião foi 

a busca para legalizar o processo de contratação pelos municípios que se encon-

tram na Faixa de Fronteira de médicos dos países vizinhos. Isso seria feito por 

meio da validação do diploma desses profissionais junto ao Conselho Regional de 

Medicina especificamente na Faixa de Fronteira.

Buscar tratamento diferenciado por parte do Ministério da Saúde para as 
regiões de fronteira. Hoje, há casos em que se tem o recurso para a contrata-
ção dos profissionais, mas não existem mecanismos para isso

Outra proposta para conseguir aumentar o número de médicos nos muni-

cípios da Faixa de Fronteira seria por meio de incentivos dados pelo Ministério da 

Saúde. Os municípios possuem, muitas vezes, os recursos para a contratação de 

médicos, desde que nas condições de salários médios recebidos por esses profis-

sionais nos grandes centros urbanos. Os municípios de fronteiras, entretanto, não 

conseguem atraí-los com o mesmo montante. O caso prático se dá no município de 

Tabatinga–AM, onde a prefeitura possui recursos para a contratação, mas nenhum 

deles está disposto a se deslocar de Manaus por menos de quinze mil reais. Essa 

situação pode ser modificada, segundo os prefeitos, pela já mencionada contrata-

ção de médicos dos países vizinhos, que custaria por volta de um terço do salário 

de um profissional brasileiro, ou por um programa do Ministério da Saúde especí-

fico para estimular a ida desses profissionais às regiões de Faixa de Fronteira. 

Fazer com que os hospitais militares atendam não somente outros militares, 
como também civis

As forças armadas já trabalham no auxílio à saúde nas regiões de frontei-

ras em campanhas para conscientização e prevenção de doenças. Os municí-

pios, entendendo a importância que o Exército tem nessas ações, pedem que elas 

sejam estendidas de forma regular ao atendimento médico-hospitalar de civis. As 

bases militares nos municípios já possuem interação com a comunidade local e 

poderiam melhorar substancialmente a qualidade de vida das populações.

Maior estrutura para os hospitais.
Os hospitais municipais da Faixa de Fronteira do Arco Norte carecem de 

estrutura física e equipamentos. Os casos de operações e tratamentos que os 

municípios não conseguem oferecer são enviados para hospitais em cidades vizi-

nhas, muitas delas estrangeiras, e arcam com as despesas. O município de Taba-

tinga–AM, por exemplo, não consegue prestar serviços obstetrícios e tem de pagar 

mil reais a cada parto que solicita ao hospital de Letícia, sua cidade gêmea situada 
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na Colômbia. Outros problemas relativos à estrutura, não instalações físicas e sim 

de recursos humanos, é a má reposição de profissionais nos hospitais dos municí-

pios de fronteira, como a substituição de um pediatra por um dermatologista ou de 

um cardiologista por um ginecologista. 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Aumento da capacitação no gerenciamento de recursos hídricos, para otimi-
zação da sua utilização

A Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do mundo e também por isso 

possui uma alta complexidade na sua gestão. Ainda hoje, não chegou aos municí-

pios um estudo capaz de diagnosticar o potencial hídrico da região e nem técnicos 

capazes de auxiliar nesse quesito de forma contínua e replicável. O conhecimento 

envolvido na utilização dos recursos hídricos é fundamental para que haja um uso 

eficiente sem impactar o meio ambiente.

Formação de elo entre a academia científica e o gestor público, inclusive por 
meio da criação de institutos de pesquisa

A interação entre o poder público e a sociedade civil é essencial para o pro-

cesso político, tanto na formulação das políticas públicas, como na sua execução. 

Nesse sentido, as comunidades epistêmicas têm muito a contribuir para esse pro-

cesso e isso pode ser facilitado por meio de sua institucionalização in loco, ou seja, 

dentro da região da Faixa de Fronteira. Essa medida tem função dupla de trazer 

um debate acerca da questão do meio ambiente e principalmente de auxiliar no 

embasamento técnico das gestões municipais.

Criação de secretarias municipais de meio ambiente
Muitos dos municípios que se encontram na Faixa de Fronteira do Arco 

Norte ainda não possuem, em sua burocracia, uma área específica para o meio 

ambiente. Essa prática não só fortalece a gestão pública, como também possibilita 

ações conjuntas e organizadas de municípios brasileiros entre si, e de municípios 

brasileiros com os municípios dos países vizinhos. Além disso, a existência de um 

secretário de meio ambiente nos municípios possibilita fazer frente a instituições 

como o Ministério do Meio Ambiente e outras agências governamentais, Organi-

zações Internacionais, ONG’s nacionais e internacionais, entre outros, que lidam 

com a temática ambiental. 

Treinamento e capacitação dos gestores para gerenciamento das questões 
relacionadas ao meio ambiente

Entre os anos de 1999 e 2003, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu 

o Programa de Capacitação Ambiental (PCA), em seis estados brasileiros. Esse 
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programa buscava levar, de forma descentralizada, um auxílio aos municípios na 

atuação pública ambiental. Nesse sentido, os municípios de fronteira do Arco Norte 

pedem que iniciativas como esta voltem a vigorar. O que se constatou nas dis-

cussões de Boa Vista é que os municípios ainda não possuem quadros qualifica-

dos para tratar do tema. Eles crêem que há vontade política para os municípios 

fomentarem iniciativas de cunho ambiental, mas falta capacitação aos técnicos das 

prefeituras.

Criação de um imposto ecológico que crie incentivos econômicos para a 
preservação do meio ambiente

Esse tipo de iniciativa já existe em alguns estados, é o caso do modelo 

criado no Paraná com o ICMS Ecológico e que foi posteriormente seguido por 

outros estados. A lógica dessa tributação é incentivar os municípios que possuem 

reservas florestais a preservá-las e não desmatar áreas em busca do desenvol-

vimento econômico local. Para isso, o município recebe uma compensação por 

manter seu bioma e não é estimulado a desenvolver qualquer atividade que traga 

prejuízo à flora e à fauna local.

Maior presença do Estado na região da fronteira, com políticas voltadas ao 
turismo ecológico

A idéia de se implementar um programa de turismo ecológico sustentável 

visa à utilização do meio ambiente como potencialidade econômica. Os municípios 

entendem que essa atividade pode trazer benefícios próprios ao país. Nesse sen-

tido, eles buscam uma participação mais intensa do governo federal, por meio do 

Ministério do Turismo e da Embratur, na divulgação da região de fronteira do Arco 

Norte brasileiro e no auxílio técnico para que as prefeituras possam explorar essa 

potencialidade.

Políticas públicas de cunho ambiental, como a criação de uma Zona Franca 
Verde que promova o desenvolvimento sustentável e incremente as condi-
ções econômicas dos municípios

As Zonas Francas Verdes já existem e foram criadas pelo estado do Ama-

zonas. Elas são implementadas em municípios específicos no interior do estado 

e tem o apoio do governo estadual em termos técnicos, científicos e financeiros. 

Esse programa visa ao desenvolvimento sustentável das comunidades locais com 

geração de emprego e renda associado à conservação do meio ambiente. Para 

os municípios de fronteira do Arco Norte, no entanto, é necessário expandir esse 

programa ou equivalente para os outros estados que possuem municípios na Faixa 

de Fronteira, a fim de garantir o desenvolvimento da economia e a conservação 

ambiental.
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Combate à biopirataria
O problema da biopirataria na floresta amazônica é visível, em grande parte 

pela falta de uma política nacional voltada para a proteção e pesquisa da biodiver-

sidade do país. Essa atividade, que geralmente é relacionada à exploração ilegal 

de plantas e animais, ainda não possui uma forma efetiva de controle, tanto em 

termos legais como na questão da vigilância. Os municípios ainda sentem impacto 

maior, por ser a região de fronteira uma zona de bastante circulação de estrangei-

ros e de dificuldade de controle de produtos transitados. Além disso, eles convivem 

na prática com essa atividade e toda cadeia ilegal que se segue daí. 

Destinação de recursos específicos para o meio ambiente na administração 
municipal

Os municípios de fronteira do Arco Norte apontaram a dificuldade que as 

administrações públicas têm na gestão de políticas públicas para o meio ambiente. 

Segundo os prefeitos, além de capacitação e institucionalização, o repasse de 

recursos específicos para essa área é fundamental, caso se queira o êxito na pro-

teção e na conservação do meio ambiente. 

Regulamentação do escopo de atuação dos municípios em questões relati-
vas ao meio ambiente

Os municípios já têm atuado na questão ambiental, assim como o governo 

do estado e o governo federal. Nesse sentido, para que as ações não se sobrepo-

nham ou se rivalizem, deve haver regulamentação das competências, das respon-

sabilidades e da forma de atuação de cada ente federado. Essa é a melhor forma 

de se monitorar as ações, planejar estratégias e se avaliar o trabalho feito por cada 

esfera nas questões ambientais.
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Anexo I-B - RelAtóRIo PARcIAl ARco centRAl

Introdução

O Encontro de Municípios de Fronteira do Arco Central teve como um de seus 

principais resultados este Relatório Parcial. Tal documento é o primeiro de quatro 

que serão produzidos até o final do ano de 2007. Em janeiro de 2008, usando todas 

as informações recolhidas nos Encontros dos Arcos Norte, Central e Sul do Bra-

sil, será produzido o Relatório Final dos Municípios de Fronteira. Neste documento, 

entraremos em minúcias acerca dos temas levantados anteriormente, utilizando 

estudos, pesquisas, dados concretos, indicadores e exemplos ilustrativos dos pro-

blemas apontados. Ele abordará ainda soluções propostas e já encaminhadas. Este 

Relatório Parcial é uma prévia do documento final a ser produzido, que será um diag-

nóstico da situação da Faixa de Fronteira brasileira, visto pela ótica das unidades 

da federação mais próximas das questões que assolam essa região, os municípios 

fronteiriços. Ainda, é de extrema importância frisar que é ideal que os municípios 

tenham participação ativa e que sejam consultados em todas as questões das quais 

fazem parte, pois são as municipalidades que mais sofrem os impactos dos pro-

blemas fronteiriços e que são as mais cobradas pela população. Além disso, como 

entes federativos efetivamente mais próximos da fronteira, podem ter uma participa-

ção mais ativa na execução de políticas e programas referentes ao tema. 

Relações Institucionais

Aumento dos contatos entre os governos federais e locais brasileiros e dos 
países vizinhos

Aumento dos contatos entre governos federais, estaduais e municipais, para 

tratar conjuntamente das questões de fronteiras, atuando também junto a seus 

órgãos respectivos nos países vizinhos. Podem ser usadas, para tanto, as estrutu-

ras e as relações fornecidas pelo Mercosul, quando se tratarem de países mem-

bros do Bloco. 

Atuação mais efetiva dos políticos na defesa dos interesses dos municípios 

fronteiriços, assim como maior atuação dos ministérios ligados à área, marcada-

mente o de Relações Exteriores e Integração Nacional. 

SEGURANÇA

Solidariedade entre Brasil e seus vizinhos
O mundo atual, infelizmente, é um grande laboratório em que se podem ver 

todos os tipos de problemas, desastres e crises. Tragédias humanitárias, guerras 
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e violências generalizadas são uma constante em nossos dias. Os países latino-

americanos possuem, em sua maioria, sérios problemas econômicos e interagem 

intensamente com o Brasil. A pobreza e a miséria brasileira e de nossos vizinhos 

são diretamente refletidas nos municípios de fronteira, afetando as populações 

que vivem nessas regiões. A solução para tantos problemas não passa, porém, 

pela repressão ou por uso de mais violência. O sistema internacional busca mais 

do que nunca a cooperação entre os diversos atores internacionais, sejam eles 

estados, ONG’s ou instituições e governos locais, sendo o último o foco principal 

deste relatório. A solidariedade entre os governos e os povos é o caminho que 

deve ser traçado para que soluções efetivas sejam alcançadas. Sobram na Amé-

rica Latina violência e desigualdades. Espera-se que este relatório seja um meio 

para a construção de relações de tolerância, harmonia e boa convivência com 

nossos vizinhos; uma forma de derrubar muros e criar pontes; e, finalmente, uma 

ferramenta de esperança e solidariedade para as fronteiras brasileiras. 

Criação de Centros Integrados de Fiscalização de Fronteira
Tais centros teriam as forças de segurança nacional atuando conjuntamente 

e de forma coordenada. Haveria ainda outros órgãos do governo federal que esta-

riam relacionados às questões lindeiras. Importante frisar que já existem obras em 

andamento, como, por exemplo, no município de Costa Marques–MS. 

Aumento da cooperação internacional na área de segurança
Em termos de segurança, existem diversos impeditivos que atrapalham a 

atuação das forças nacionais tanto do Brasil como de seus países vizinhos. Isso 

ocorre em decorrência das disparidades entre os códigos penais dos países, das 

limitações jurídicas na área de busca e captura de procurados, da falta crônica de 

recursos para a área e, ainda, da desarticulação das forças policiais brasileiras e 

estrangeiras. Para resolver tais problemas, é de extrema importância uma atuação 

conjunta e sistematizada entre o governo brasileiro e os governos e as forças de 

segurança dos países vizinhos. Essa cooperação pode ser efetivada em nível fede-

ral entre os governos centrais ou pela forma descentralizada entre os governos 

locais, aumentando assim a interação entre os municípios de fronteira. 

Regularização da situação de assentamentos agrícolas nas áreas de 
fronteiras

Em razão das dificuldades que os assentados possuem em permanecer em 

suas terras, seja por falta de apoio, seja por falta de recursos, muitos terminam por 

entrar na criminalidade, afetando a área. Importante destacar que o Incra precisa 

ter uma atuação mais forte nos assentamentos de fronteira, garantindo a perma-

nência dos assentados, assim como as condições básicas de bem-estar para toda 

a população fronteiriça. 
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Mais fiscalização e presença policial nas fronteiras, assim como funcioná-
rios em geral

As regiões de fronteiras brasileiras há muito apresentam falta crônica de 

recursos humanos, e os poucos funcionários que atuam nessa área sofrem com a 

deficiência de meios para trabalhar. É preciso que haja aumento de efetivo, tanto 

de funcionários civis como de militares, bem como incremento dos recursos desti-

nados à manutenção dos serviços dessa área. 

Políticas de apoio ao desenvolvimento conjunto entre o Brasil e os países 
vizinhos

Tal proposta pode parecer destoante ao constar de um tópico sobre segu-

rança. Na verdade, pobreza e miséria são uma das causas principais para o 

aumento generalizado da violência. Tendo em vista a facilidade de tráfego entre 

a maior parte das fronteiras brasileiras, ainda que o Brasil apresente níveis de 

desenvolvimento econômico elevado em certas regiões fronteiriças, a realidade 

do outro lado da fronteira acaba sendo trazida para nosso território. Portanto, é 

impossível resolver as questões de segurança, atuando somente internamente. 

Faz-se necessário apoiar os países mais necessitados para que também alcan-

cem desenvolvimento social e econômico, diminuindo as desigualdades entre as 

nações latino-americanas. 

Alterações das competências municipais nas questões fronteiriças
Tendo em vista a dificuldade encontrada pelo governo federal em adminis-

trar de forma eficiente a imensa região de fronteira brasileira, deveriam ser cria-

dos programas ou convênios em que os municípios que tivessem condições assu-

missem maiores responsabilidades acerca da gestão de fronteiras. Assim, ainda 

que assumindo competências da União, a população fronteiriça se beneficiaria 

enormemente dessa colaboração. Ainda, é importante que os legisladores federais 

definam com mais propriedade as competências e as responsabilidades de cada 

entidade da federação, deixando mais claro as áreas de atuação da união, dos 

estados e dos municípios.

Aumento das quantidades de comarcas, se possível atingindo todos os muni-
cípios de fronteira

Trazendo as comarcas para os municípios de fronteira, estes passam a ter 

o poder judiciário atuando dentro dos limites do município. Desse modo, com a 

maior proximidade do Poder Judiciário, aumenta a segurança pública no local e 

a celeridade dos processos judiciais. Os Tribunais Estaduais são os responsáveis 

pela organização das comarcas e cabe a eles ampliar o número destas na região 

de fronteiras. 



�0

:: Relatório Final do I Encontro dos Municípios de Fronteira

Criar programas específicos de combate ao crime na região
Em função da falta de estrutura e da extensão da região de fronteira, o nar-

cotráfico é um dos crimes mais comuns nessa área, que como um todo é de difícil 

fiscalização. Além disso, existe ainda o contrabando, os assaltos, entre outros. É 

essencial que os governos de todas as esferas criem programas que foquem pro-

blemas de segurança específicos. A participação dos municípios é essencial tanto 

na elaboração como na execução de tais programas de combate ao crime. 

Capacitação específica para os funcionários públicos que atuam na região 
de fronteiras

Haja vista a especificidade dos problemas e das questões surgidas na região 

da Faixa de Fronteira, é importante que os funcionários que atuam na área tenham 

capacitação técnica apropriada para trabalhar naquele campo. Tal capacitação é 

essencial principalmente para o pessoal do judiciário e das forças de segurança 

– como delegados, escrivães, agentes e militares em geral. 

Infra-estrutura, Tráfego e Transporte

Atualização da política de tráfego nas fronteiras
Implementação das políticas referentes ao tráfego na região de fronteiras, 

principalmente ao tráfego rodoviário. Destaca-se que já existem projetos em exe-

cução pelo governo federal, como o Programa de Controle de Tráfego Internacional 

em Portos, Aeroportos e Fronteiras. Há ainda ações orçamentárias referentes à 

modernização do sistema de emissão de passaportes e de controle e fiscaliza-

ção do tráfego internacional em portos e aeroportos de fronteiras. Um importante 

interlocutor para essa área de tráfego seria a Agência Nacional de Transporte Ter-

restre. Finalmente, é imprescindível que os municípios da região sejam ouvidos e 

consultados, tanto durante o planejamento, como na execução de novas ações na 

área de transportes. Atualmente, existe uma série de entraves burocráticos que 

impedem a circulação de veículos entre os países, o que cria dificuldades tanto 

para a população em geral como para o transporte de mercadorias e produtos 

entre Brasil e os países vizinhos. 

Melhoria da malha rodoviária, ferroviária e hidroviária
Como é de conhecimento público, as estradas brasileiras encontram-se em 

péssimo estado de conservação. Considerando a importância das vias de comuni-

cação para um país de dimensões continentais como o Brasil e levando em conta 

que a malha rodoviária é o principal canal para o escoamento de cargas, em fun-

ção do reduzido tamanho da malha ferroviária brasileira, é necessário melhorar 

sensivelmente a situação não só das rodovias, mas também das ferrovias e das 

hidrovias, diminuindo os gastos do transporte e aumentando a segurança das 
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pessoas envolvidas diretamente no transporte de mercadorias. Destaca-se, nesse 

contexto, a importância de nossas vias de comunicação na faixa de fronteira, pois 

além do peso econômico de viabilizar a entrada e a saída de cargas do país, mui-

tos dos municípios de fronteira têm seu acesso dificultado pelo estado precário das 

estradas, fato inadmissível, dificultando sobremaneira a integração nacional. 

Implementação de Portos Secos na Faixa de Fronteira
Segundo a Receita Federal, Portos Secos “[...] são recintos alfandegados 

de uso público, situados em zona secundária, nos quais são executadas opera-

ções de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e 

de bagagem, sob controle aduaneiro”. As operações de movimentação e armaze-

nagem de mercadorias sob controle aduaneiro, bem como a prestação de serviços 

conexos, em porto seco, sujeitam-se ao regime de concessão ou de permissão. 

A execução das operações e a prestação dos serviços conexos serão efetivadas 

mediante o regime de permissão, salvo quando os serviços forem prestados em 

porto seco instalado em imóvel pertencente à União, caso em que será adotado 

o regime de concessão precedida da execução de obra pública. O porto seco é 

instalado, preferencialmente, adjacente às regiões produtoras e consumidoras. 

No porto seco, são também executados todos os serviços aduaneiros a cargo 

da Secretaria da Receita Federal, inclusive os de processamento de despacho 

aduaneiro de importação e de exportação (conferência e desembaraço aduanei-

ros), permitindo, assim, a interiorização desses serviços no país. A prestação dos 

serviços aduaneiros em porto seco próximo ao domicílio dos agentes econômicos 

envolvidos proporciona grande simplificação de procedimentos para o contribuinte. 

”Atualmente, o país já conta com uma quantidade considerável de Portos Secos, 

tendo ainda outros sendo já licitados e licitações prestes a serem iniciadas. Nos 

onze estados fronteiriços existem os seguintes Portos Secos na faixa de fronteira, 

já em funcionamento: um no Mato Grosso do Sul (Corumbá); um no Paraná (Foz 

do Iguaçu); e cinco no Rio Grande do Sul (Jaguarão, Santana do Livramento e 

Uruguaiana). Observa-se, desse modo, a necessidade de ampliação dos Portos 

Secos, principalmente nas regiões de fronteira do Centro-Oeste e Norte, tendo em 

vista os benefícios que trazem. Assim, é importante abrir diálogo com a Receita 

Federal sobre este tema. 

Expansão do fornecimento de energia elétrica para a região de fronteiras e 
como diminuição das tarifas

Para que haja desenvolvimento local, é condição sine qua non a energia 

elétrica. Existem, porém, comunidades na região de fronteiras que não contam 

com abastecimento. Além disso, os custos da energia elétrica na fronteira são altos 

se comparados ao resto do país. É importante que programas federais como o 

“Luz para Todos” cheguem até as comunidades mais distantes e isoladas do país, 
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muitas delas concentradas nas regiões lindeiras. Quando a energia fornecida aos 

países do outro lado da fronteira é mais barata, há deslocamento da população 

brasileira para os países vizinhos, buscando custo de vida menor. Tal fato é pre-

judicial ao desenvolvimento econômico local, pois custos energéticos mais baixos 

atraem investimentos e empreendedores para o outro lado da fronteira. Sugerem-

se programas de tarifas elétricas diferenciadas para a Faixa de Fronteira. 

Educação, Saúde e Migrações

Unificação de currículos universitários e diminuição da burocracia para reco-
nhecimento de diplomas estrangeiros

Sabe-se que na realidade dos municípios de fronteiras, o tráfego de pessoas 

e as migrações são constantes. Desse modo, percebe-se uma grande quantidade de 

profissionais de países vizinhos tentando se estabelecer do outro lado das fronteiras 

nacionais. Rotineiro é que tais profissionais acabem por exercer sua atividade em 

ambos os lados da fronteira. Sabe-se também da falta de profissionais qualificados 

em ambos os lados da fronteira, o que é característica de regiões mais isoladas do 

país. Porém, muitos desses profissionais encontram dificuldades em atuar em outros 

países, pela dificuldade de ter seu diploma universitário reconhecido. Cria-se, então, 

a situação de um médico brasileiro de formação boliviana, por exemplo, não poder 

exercer a medicina do nosso lado da fronteira, mesmo havendo grande necessidade 

por médicos nas fronteiras brasileiras. Ainda existe a questão dos brasileiros que se 

graduam em universidades dos países que fazem fronteiras com o Brasil e depois 

têm grandes dificuldades em ter seu diploma reconhecido, ocorrendo o mesmo com 

estrangeiros que procuram as universidades brasileiras. Para remediar tal situação, é 

importante que os governos nacionais de ambos os países aumentem a cooperação 

entre suas universidades, buscando ao máximo possível a unificação dos currículos, 

principalmente nos países que fazem parte do Mercosul. Outro encaminhamento 

importante seria a diminuição da burocracia para que seja feito o reconhecimento de 

diplomas estrangeiros, que atualmente passam por um processo demorado e com-

plexo, medida que ampliaria o bem-estar da população da região e incrementaria o 

desenvolvimento econômico local, por meio de profissionais qualificados. 

Celebração de convênios para cooperação técnica
Negociar convênios entre os diversos atores internacionais, como governos 

nacionais, governos locais, ONG’s e organismos internacionais. Desse modo, além 

de trocar técnicas e experiências nas mais diversas áreas de conhecimento, seria 

também possível criar acordos sobre atendimento a cidadãos de ambos os lados 

da fronteira em serviços essenciais, como saúde, segurança e educação. Tais con-

vênios poderiam, ainda, tratar do recebimento de profissionais do exterior para 

atuar em território nacional.
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Ampliação dos cursos das universidades da região, assim como melhoras na 
qualidade da educação em geral na região

Ao tratar do tema da educação, surge uma demanda recorrente, qual seja, 

a de melhoria do ensino público em geral. É fato que um relatório de demandas 

de municípios brasileiros não estaria completo se nele não constassem propostas 

desse gênero. Porém, na temática de educação, o fato de muitos dos municípios 

das regiões de fronteira estarem distantes dos principais centros urbanos do país 

é de extrema relevância. Como há poucos cursos superiores na região, isso acaba 

se tornando um impeditivo para que estudantes com menos recursos possam 

entrar na universidade, diminuindo, por conseguinte, a quantidade de profissionais 

qualificados para trabalharem nas regiões de fronteiras. 

Mais integração das redes de saúde e educação públicas brasileiras e de 
seus vizinhos

Um dos principais problemas das regiões de fronteira é a permeabilidade 

com que as populações dos países atravessam de um lado para outro da fronteira. 

Assim, nos municípios fronteiriços, surge a questão de estrangeiros utilizando 

serviços públicos brasileiros, e brasileiros fazendo o mesmo do lado oposto. Isso 

ocorre em praticamente todas as áreas, e se torna mais grave nas cidades-gêmeas. 

Dessa maneira, aumentar a integração entre os sistemas de saúde e educação 

facilitaria imensamente a situação para as populações dessa região, uma vez que, 

apesar de formalmente esses sistemas serem regidos por constituições distintas, 

na prática, acaba surgindo uma região de intensas trocas, situação esta que não 

pode ser ignorada. Fingir que existem duas sociedades estanques que não se 

tocam é sustentar uma ficção que prejudica tanto as administrações municipais, 

estaduais e federais, como a população como um todo. 

Criar programa de repasses de verba diferenciado para a região de fronteira
Os serviços de saúde brasileiros, apesar de serem sabidamente deficientes 

e sofrerem críticas internas, em muitas áreas, se comparados aos sistemas dos 

países vizinhos, apresentam qualidade superior. O caso marcante é o do Sistema 

Único de Saúde, o SUS, que constitucionalmente oferece cobertura gratuita para 

toda a população. Nesse sentido, muitos estrangeiros acabam vindo ao Brasil em 

busca de atendimento. Contudo, tais usuários não pagam impostos aos cofres 

brasileiros, criando então uma procura maior do que nosso sistema já deficiente 

está preparado para atender. Tal situação se repete em diversas outras esferas, 

como no sistema educacional ou mesmo na economia em geral, com estrangeiros 

agindo na economia brasileira sem pagar impostos, tendo vantagem em relação 

ao comerciante brasileiro, dificultando a competição nacional. Assim, é de extrema 

importância que se discutam formas de solucionar tal problema de sobrecarga dos 

serviços públicos nacionais, sabendo que os municípios, já carentes de recursos, 



�4

:: Relatório Final do I Encontro dos Municípios de Fronteira

ainda precisam arcar com gastos a mais. Contudo, mais uma vez, se frisa que não 

se propõe aqui distanciar o Brasil de seus vizinhos, pois também existem casos de 

brasileiros buscando atendimento no exterior. O que se procura é uma forma de 

resolver tal questão por meio da cooperação internacional.

Reduzir a burocracia para emissão de documentos para os estrangeiros 
advindos dos países fronteiriços

Assim como foi dito acima, a facilidade de cruzar as fronteiras brasileiras faz 

com que em muitas regiões exista uma quantidade considerável de estrangeiros de 

nossos países vizinhos vivendo ou trabalhando no Brasil, ocorrendo o mesmo com 

brasileiros do outro lado da fronteira. Porém, em razão do excesso de burocracia, 

muitos desses residentes ou trabalhadores encontram-se em situação irregular 

em relação à documentação de estrangeiros, fazendo com que tenham, em muitos 

casos, dificuldade em exercer sua cidadania plena. Por isso, é importante criar 

um processo que facilite a documentação dos estrangeiros dessa região, tanto no 

Brasil como no exterior, tendo em vista que é uma situação concreta que precisa 

ser resolvida. 

Programas especiais para atender à população indígena
A população das regiões de fronteira, principalmente no Arco Norte e Cen-

tral, é formada por uma parcela significativa de indígenas, tanto no Brasil como 

nos países vizinhos. Muitas dessas populações enfrentam problemas por cruza-

rem constantemente os limites do território nacional. Um caso relatado foi o de 

índios na região de Mato Grosso do Sul que, sendo de nacionalidade paraguaia, 

atravessam a fronteira para o Brasil, fazem os partos nos hospitais públicos brasi-

leiros e retornam ao Paraguai. Como o Brasil reconhece o direito de nacionalidade 

aos que nascem no território nacional, os recém-nascidos ganham nacionalidade 

brasileira, morando no Paraguai e utilizando-se dos serviços públicos de nosso 

país. Este é apenas um dos muitos problemas que afligem os povos indígenas 

das fronteiras e que precisam ser solucionados. De tal modo, seriam importantes 

acordos de cooperação nessa área específica, tanto da parte do governo federal 

como dos governos locais. A Funai teria um papel importante nas discussões 

acerca do tema. 

Incluir o espanhol como matéria obrigatória para todos os níveis de ensino
Um fato conhecido de todos que habitam na região de fronteiras: muitas 

crianças atravessam de um país para outro para estudar. Ainda, o simples fato das 

interações que surgem nas regiões de fronteiras faz com que seja indispensável 

que a língua espanhola seja ensinada de forma obrigatória em todos os níveis do 

ensino nas escolas na região de fronteira. Além disso, seria interessante que fos-

sem ministradas aulas sobre o país vizinho, abrangendo os mais diversos aspec-
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tos, como história, cultura, geografia e política. Nessas circunstâncias, garantir-se-

ia maior compreensão dos jovens acerca do ambiente em que vivem. Se possível, 

acordos de cooperação entre os países poderiam garantir que o mesmo fosse 

feito do outro lado da fronteira, aumentando a integração entre o Brasil e os seus 

vizinhos, aproximando os habitantes dessa região, compreendendo-se que edu-

cação e conhecimento são o primeiro passo para estabelecer laços de amizade, 

tolerância e solidariedade. 

Legislação

Atualização da lei 6634/1979
Essa lei estabelece a criação da Faixa de Fronteira brasileira. Ela foi elabo-

rada em uma conjuntura histórica, política e econômica diferente da que se vive 

hoje. No ano de 1979, o país vivia sob a ditadura do regime militar. No cenário 

internacional, imperava a rivalidade entre os Blocos ocidental e comunista. A segu-

rança era o ponto nevrálgico da relação entre os países e as rivalidades impera-

vam sobre laços de colaboração. No âmbito doméstico, a situação modificou-se 

completamente. O país atualmente já está prestes a completar 20 anos de regime 

democrático ininterrupto, sem ter sofrido qualquer ameaça de quebra democrá-

tica nesse período. A economia foi estabilizada e vem crescendo de ano a ano. 

Externamente, as questões de segurança deixaram de figurar isoladas no topo 

da agenda internacional. A segurança divide com o meio ambiente, o comércio 

e a cooperação, entre outros, espaço na pauta da política mundial. Infelizmente, 

em quase todos os continentes permanecem conflitos, genocídios ou crises, mas 

ainda assim, a segurança deixou de ser o tema principal. Atualmente, discute-se 

principalmente a cooperação entre as nações do globo. Ao invés do afastamento, o 

desejo é de aproximação entre os povos. Vê-se, desse modo, que a lei 6634/1979, 

que tem um forte caráter belicoso e ligado à segurança, precisa entrar em conso-

nância com o novo contexto brasileiro e da América Latina. A discussão da revisão 

dessa legislação ou mesmo a criação de uma nova lei que a substitua precisa 

ser amplamente discutida pelos legisladores, num debate que obrigatoriamente 

necessita envolver, além dos estados, os municípios da Faixa de Fronteira, que 

são diretamente afetados pelos efeitos dessa lei. As realidades regionais precisam 

ser levadas em conta, assim como a situação econômica e social dessas loca-

lidades. É imprescindível que os municípios sejam envolvidos em qualquer pro-

cesso que se relacione à legislação sobre Faixa de Fronteira, seja sobre a própria 

Faixa, seja sobre assuntos correlatos, como, por exemplo, a legislação que criou 

as Zonas Tampão na região de fronteiras, pelos impactos econômicos que exerce 

sobre os municípios da área. 
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Diferenciação entre municípios da linha de fronteira e os de Faixa de 
Fronteira

 É preciso que seja feito um estudo realista e embasado acerca dos muni-

cípios de faixa de fronteira e acerca daqueles que se encontram efetivamente 

sobre a linha de fronteira. Durante o Encontro do Arco Central, percebeu-se que 

os municípios que estão na Faixa de Fronteira, mas não na Linha, acabam por 

viver de forma completamente diferenciada os problemas que afetam os localiza-

dos na linha propriamente dita. Muitos dos municípios da Faixa de Fronteira não 

têm sequer uma identidade de região de fronteira, chegando-se ao descaso de 

algumas prefeituras desconhecerem que estão na Faixa de Fronteira. De tal modo, 

precisa ser feito uma análise de até que ponto as municipalidades são afetadas 

pelas fronteiras e se existe realmente necessidade premente de serem incluídos 

em uma região regulada por legislação especial de fronteiras. 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Legislação mais adequada para as questões envolvendo recursos hídricos
Levando em consideração a atual importância dos recursos hídricos, uma vez 

que a água é um dos recursos mais importantes para a humanidade, é de extrema 

relevância que a região proteja seus recursos hídricos – os rios e os imensos aqü-

íferos presentes principalmente no Arco Central e Norte. Tal proteção envolve não 

somente atuação doméstica, mas também cooperação com os países vizinhos, haja 

vista que rios e aqüíferos espalham-se pela região, independentemente de fronteiras 

entre estados nacionais. Mais uma vez, importante envolver os municípios nas dis-

cussões sobre regulamentação e proteção dos recursos hídricos. 

Criar estímulos para que os proprietários de terra continuem preservando a 
área verde em suas propriedades

Considerando-se que manter áreas verdes acarreta custos para os donos de 

terra nas regiões de fronteira, seria interessante criar incentivos para que esse tipo 

de ação fosse de alguma forma recompensado. Isso poderia ser feito tanto pelo 

governo federal como pelos governos locais, sendo uma possibilidade os descon-

tos fiscais. Do mesmo modo, como as áreas de reservas criam obstáculos para o 

desenvolvimento econômico, seria importante criar medidas compensatórias para 

os governos de regiões onde elas estivessem presentes. 

Desenvolvimento Econômico Local

Desenvolver programas de turismo na região fronteiriça
A região fronteiriça apresenta forte potencial turístico. O Pantanal, por exem-

plo, tem um altíssimo potencial de turismo ecológico. No entanto, é preciso haver 
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apoio por parte das autoridades federais e locais para que tal atividade se desen-

volva. Seria interessante que os programas de estímulo ao turismo fossem desen-

volvidos em cooperação com os demais municípios da região, sejam brasileiros ou 

estrangeiros, para aproveitar ao máximo os recursos locais. É importante aumen-

tar os investimentos nessa área, como estradas, hotéis, capacitação, pessoal, res-

taurantes, etc.

Mais recursos destinados à região de fronteiras, assim como criação de um 
programa geral de aceleração do crescimento na região

Uma das demandas recorrentes em praticamente todas as discussões 

acerca de fronteiras é a necessidade de mais recursos financeiros para que os 

governos locais possam atuar com mais propriedade na região de fronteiras. 

Sabem-se quão escassos são os valores repassados para que os municípios 

administrem sua máquina pública. Além das questões normais que afetam todos 

os municípios do país, os fronteiriços ainda lidam com migrações, criminalidade 

e problemas diretamente ligados à fronteira. Desse modo, é importante que haja 

tratamento diferenciado, e, por conseguinte, mais recursos destinados à Faixa de 

Fronteira. Uma das sugestões apresentadas é que haja acréscimo no Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) para os que se situam na fronteira, havendo 

deste modo um tratamento compensatório para tais municípios. Inclusive, parte 

desses novos recursos poderia ser direcionada diretamente para questões espe-

cíficas de fronteiras, com destinação específica nos orçamentos públicos. Ainda, é 

preciso que seja criado um grande projeto de desenvolvimento econômico e social, 

de modo que os recursos não sejam usados de maneira isolada, mas integrada e 

complementar, gerando crescimento como um todo, evitando medidas isoladas.

Revisão das políticas de incentivo às importações e às exportações no que 
se refere aos países fronteiriços

Revisar as políticas de importação e exportação do país, para criar uma 

situação de igualdade, tanto para o Brasil como para as nações vizinhas. Criar 

zonas francas, como as que existem nos outros países, que atrai os compradores 

de municípios vizinhos do outro lado da fronteira, prejudicando a economia local. 

Seria interessante que tais acordos de tarifas fossem feitos de modo que trouxesse 

os melhores resultados tanto para um lado como para outro, buscando manter bom 

relacionamento na região fronteiriça. 

Criar incentivos para que profissionais se estabeleçam na área de fronteiras
Tendo em vista a distância dos principais centros urbanos e do isolamento, 

além da falta de recursos técnicos, muitos profissionais evitam trabalhar nas regi-

ões fronteiriças. Desse modo, existe grande carência em muitas regiões de fron-

teira, principalmente nas localidades mais distantes. Sendo assim, faz-se necessá-
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rio que haja mais estímulos para fixação de profissionais nessa região. Estímulos 

financeiros seriam uma excelente proposta. Outra possibilidade levantada seria 

a de que as Forças Armadas enviassem mais profissionais qualificados – como 

médicos – para atender a população local, em função da carência existente. Um 

exemplo de tais incentivos seriam os próprios militares, que recebem abonos para 

servirem na região de fronteiras. 

Convênios entre governos federais e estaduais com os municípios de 
fronteira

Assim, as entidades federativas poderiam atuar em conjunto, equacionando 

a situação das fronteiras brasileiras, ampliando o atendimento dos serviços públi-

cos, em uma atuação conjunta. 
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Anexo I-c - RelAtóRIo PARcIAl ARco Sul - RS

Introdução

Ao longo da fronteira que divide o Brasil e seus vizinhos, encontram-se 418 

municípios sulinos, sendo 197 deles pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul. 

Esse número se divide entre aqueles que estão efetivamente na linha de fronteira e 

os que se encontram na Faixa de Fronteira, área que vai da linha fronteiriça até 150 

quilômetros dentro do território nacional. Uma série de questões afeta de forma 

particular estes municípios, por causa da sua localização nos limites internos do 

país. Sabendo dessas necessidades e da importância de lutar pelas bandeiras dos 

municípios fronteiriços, a Confederação Nacional de Municípios realizou ao longo 

do ano os Encontros dos Municípios de Fronteira. Uma edição foi feita somente 

para o Rio Grande do Sul, em função da grande quantidade de municípios per-

tencentes à Faixa de Fronteira. Nos dias 13 e 14 de novembro, em Santana do 

Livramento, prefeitos de municípios de fronteira se reuniram, sendo fruto desse 

encontro a pauta de propostas que segue abaixo, formando o Relatório Parcial do 

Encontro dos Municípios de Fronteira do Arco Sul/Rio Grande do Sul. 

Dentre as cinco divisões geográficas do Brasil, a Região Sul é aquela com 

relações mais estreitas com o Mercosul, principal Bloco econômico do qual o país 

faz parte, fazendo fronteira com Argentina, Paraguai e Uruguai. Em cada encontro 

houve um Relatório Parcial, que foi base da criação de um Relatório Final dos 

Encontros de Fronteira, feito após o último dos quatro encontros, para ser lançado 

na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em abril de 2008. Tais propostas 

ali elencadas servirão para que a CNM, em parceria com associações estaduais, 

microrregionais e prefeituras, possa construir uma estratégia de atuação, a fim de 

buscar atender às demandas dos municípios de fronteiras, não somente do Rio 

Grande do Sul, mas de todo o país. 

Relações Institucionais

Maior participação dos municípios no processo político-decisório
Na federação brasileira, os municípios dividem com a união e os estados o 

papel de unidade da federação. Tal divisão, criada na Constituição de 1988, aca-

bou por gerar uma distorção entre as entidades federadas. Os estados possuem 

representação nacional no Senado Federal, assim como uma relativa autonomia em 

relação ao governo federal, enquanto os 5.562 municípios brasileiros não possuem 

justiça municipal (ao passo que existe a estadual), não têm autonomia em uma série 

de assuntos e, além disso, não possuem nenhuma instância em que tenham repre-

sentatividade e influenciem efetivamente no processo decisório do governo brasileiro, 
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como é o caso do Senado. Desse modo, é importante que se criem formas de permitir 

a participação municipal, não somente nas decisões e no estabelecimento de políti-

cas públicas, mas também na sua execução, garantindo assim maior peso político e 

dando real importância ao papel dos municípios nas decisões da República. 

Encontros mais permanentes dos municípios de fronteira
É imprescindível que os municípios da Faixa de Fronteira passem a ter 

encontros regulares, de modo que troquem experiências e possam se articular 

melhor para defender seus interesses diante dos demais órgãos dos governos 

federal e estadual. Ainda, seria interessante a criação de um fórum permanente, 

favorecendo sobremaneira o diálogo entre eles. 

Trazer os atores políticos nacionais para os debates de fronteira
Uma demanda recorrente dos municípios de fronteira é o fato de que os ato-

res políticos brasileiros, como deputados, senadores e mesmo chefes do executivo 

não dão ouvidos às suas demandas ou não o fazem de modo sistêmico e articulado, 

impedindo assim uma ação conjunta sobre a situação dos municípios fronteiriços. 

Utilizar-se dos assentos existentes em fóruns governamentais e políticos 
para levantar as pautas dos municípios de fronteira

É sabido que a Confederação Nacional de Municípios tem assento em uma 

série de conselhos nos quais pode trabalhar a pauta dos municípios fronteiriços, 

como o Comitê de Articulação Federativa (CAF) e o Foro Consultivo de Municípios, 

Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul (FCCR). Assim, é 

importante que a pauta das fronteiras seja colocada também nesses espaços, 

ampliando o debate sobre o tema e aumentando as possibilidades de soluções 

concertadas sobre o assunto. 

Trazer o debate sobre fronteiras para o Parlamento do Mercosul
Uma peça importantíssima nas questões de fronteira do Sul é justamente o 

Parlamento do Mercosul, órgão aprovado em Brasília, em 14 de dezembro de 2006, 

cuja sede é Montevidéu. Tal instituição, que reúne 81 parlamentares dos países 

membros do Mercosul, tem como uma de suas funções principais a cooperação e 

a integração entre os países que formam o Bloco. Fica claro, então, o importante 

papel que pode ter essa instituição recém-criada na resolução dos problemas de 

fronteiras, que são as regiões cujas populações mais interagem no Bloco. 

Criação de um Grupo de Trabalho (GT) sobre o tema de fronteiras
Tal GT teria por função discutir os temas de fronteiras de forma conjunta e 

concertada com os vários órgãos do governo federal. Pode-se ainda dar prosse-

guimento ao Grupo de Trabalho Institucional do governo federal, que atualmente 
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se encontra desativado e trata da questão de fronteiras, tendo praticamente todos 

os ministérios como membros. 

Desenvolvimento Econômico Local

Revisão das políticas de incentivo às importações e às exportações no que 
se refere aos países fronteiriços

Essa ação visa a criar uma situação de igualdade tanto para o Brasil como 

para as nações vizinhas. A criação de zonas francas, como as que existem nos 

municípios argentinos e uruguaios, atrai os consumidores brasileiros e repercutem 

negativamente na economia local. Seria interessante que tais acordos de tarifas 

fossem feitos a fim de trazer os melhores resultados tanto para um lado quanto 

para outro, buscando manter bom relacionamento na região fronteiriça. Um exem-

plo de produto da região Sul que está sofrendo grande concorrência dos países 

vizinhos é o vinho, pois tem seus preços superiores aos dos concorrentes que 

fazem fronteira com o Brasil, podendo haver uma redução da tributação sobre este 

produto para torná-lo mais competitivo. 

Apoio à criação de ZPE’s e Zonas de Livre Comércio na região da Faixa de 
Fronteira, aumentando a competitividade dos municípios brasileiros diante 
dos países vizinhos

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) constitui um tipo parti-

cular de zona franca para designar áreas especiais em que não se aplicam as 

regulamentações e os gravames aduaneiros normais da economia. As mercado-

rias que nelas transitam (ou nelas são produzidas) são consideradas como não 

tendo ingressado (ou não tendo sido produzidas) no território aduaneiro do país. 

As zonas francas que contam apenas com este benefício de natureza aduaneira, 

mais algumas facilidades de infra-estrutura e de serviços de apoio, são chamadas 

de zonas francas comerciais. Quando outros incentivos adicionais são incluídos, 

tais como isenções tributárias, liberdade cambial, legislação trabalhista mais flexí-

vel, etc., com o objetivo básico de atrair investimentos produtivos, obtêm-se a zona 

franca industrial. A criação das ZPE’s aumentou ao longo dos últimos vinte anos ao 

redor do mundo. O Brasil, que relutou a aderir a essa tendência, tenta recuperar o 

tempo perdido. A simples baixa de normas como os decretos-lei que as criaram, no 

entanto, não é suficiente para pôr em prática essas áreas de facilidades produtivas 

e isentas de algumas tributações. Os municípios do Rio Grande do Sul demandam 

não somente a criação das ZPE’s, mas também seu funcionamento prático. Os 

países vizinhos já possuem áreas de livre-comércio, o que influencia diretamente 

na economia local dos municípios de fronteira brasileiros.
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Reativação dos ramais ferroviários na região de fronteiras do Rio Grande 
do Sul

Grande parte das linhas ferroviárias do Rio Grande do Sul foi recentemente 

desativada, deixando a região carente na questão de transportes. A reativação, a 

ampliação e a melhoria da malha ferroviária favoreceriam o escoamento de pro-

dutos, o recebimento de insumos e mesmo o transporte de passageiros, frisando 

que o transporte ferroviário é reconhecidamente o mais barato e que apresenta 

menores riscos, além de ter baixos custos de manutenção, se comparado com 

rodovias.

Implantação de Pólos de Desenvolvimento Integrado
Segundo documentos disponibilizados na Internet pelo governo federal3, 

o objetivo dos Pólos de Desenvolvimento Integrado é promover e potencializar 

o desenvolvimento econômico local com base na cooperação entre os diversos 

agentes econômicos, institucionais e sociais, que se responsabilizarão pela har-

monização e otimização das ações e dos projetos em um espaço regional definido. 

No caso em tela, tal espaço seria a região da Faixa de Fronteira e os municípios 

que a ela pertencem. 

Criação de um Programa Nacional de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira
As ações dos governos federal e estaduais, que afetam as regiões de fron-

teira, geralmente, são isoladas e descoordenadas. Atuando dessa forma, não se 

consegue desenvolver projetos de melhoria como um todo na área de fronteira, 

tendo em vista que são necessárias ações nas mais diversas áreas para promover 

o desenvolvimento de uma região. Além disso, tais ações precisam se inserir num 

projeto mais amplo, coordenado em toda a região fronteiriça, de modo que garanta 

como um todo o desenvolvimento eqüitativo da Faixa de Fronteira.

Estímulo ao desenvolvimento de programas de agricultura familiar
A agricultura familiar, que é caracterizada pela direção da unidade produ-

tiva, cabendo à família – pela área do estabelecimento, não ultrapassando quatro 

módulos fiscais; pela mão-de-obra familiar, superando a contratada; e pelas pro-

priedades dos bens de produção, encontrando-se nas mãos da família –, tem, no 

Rio Grande do Sul, papel protagonista na economia local. No âmbito Nacional, 

mais de 80% das propriedades rurais do país pertencem a grupos familiares, e 

60% dos alimentos consumidos no Brasil vêm desse setor agrícola. Os municípios 

de fronteira entendem que as políticas públicas nesse setor devem ser orientadas 

para áreas marginalizadas do país, tal como a esmagadora maioria dos municípios 

de fronteira, para reduzir as desigualdades regionais. 

3 http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sdp/proAcao/APL/lnvBNB.pdf
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Incentivos fiscais para os municípios fronteiriços
Em função das situações adversas dos municípios fronteiriços, como a loca-

lização em regiões isoladas, a competição direta dos produtos oriundos dos países 

vizinhos, a falta de apoio dos governos federal e estadual, a falta de recursos, 

as extensas áreas de preservação ambiental, dentre outros, é importante que os 

municípios da Faixa de Fronteira recebam incentivos e compensações pela situa-

ção única da realidade em que estão inseridos, garantindo assim um tratamento 

diferenciado que colaboraria para diminuir as desigualdades regionais do Brasil. 

Maior respeito por parte dos membros do Mercosul aos acordos e às normas 
criados no Bloco

Nos últimos anos, o Mercosul, seguindo uma tendência mundial, tem bus-

cado estabelecer uma aproximação com os governos locais, a fim de conectar 

essas duas esferas. Como toda iniciativa em fase de construção, o contato entre o 

Bloco e os municípios possui falhas, principalmente no que tange àqueles que tem 

relação direta em razão de sua posição geográfica. O apontamento dos municípios 

gaúchos de fronteira releva a atuação dos governos dos países membros com 

relação aos municípios brasileiros. De acordo com os prefeitos, falta estreiteza dos 

países vizinhos aos acordos firmados entre eles, especialmente no âmbito comer-

cial. O exemplo dado foi a apreensão de veículos brasileiros que faziam entrega de 

mercadorias compradas pelo Uruguai. 

Políticas de desenvolvimento igualitário para as cidades-gêmeas
As cidades-gêmeas são caracterizadas pelo adensamento populacional que 

é dividida pela linha de fronteira, seja fronteira seca ou fluvial, e que possui grande 

potencial para integração econômica e cultural. Nesse sentido, as políticas voltadas 

a esses municípios têm enorme potencial modificador da realidade, assim como 

uma grande complexidade. A atuação do governo federal deve levar em conside-

ração tais obstáculos, como as diferenças de legislação entre os países, os inte-

resses muitas vezes conflitantes, o impacto mais sensível das relações exteriores 

do Brasil e, principalmente, a noção de que políticas públicas nacionais para essa 

região não serão bem sucedidas se não levarem em consideração o acompanha-

mento do outro lado da fronteira na sua formulação e execução. Os municípios de 

fronteira entendem muito bem essa realidade e sentem no seu cotidiano o impacto 

de uma política tida como incompleta. O desenvolvimento só atingirá essas popu-

lações com esforços conjuntos e que igualem as condições de desenvolvimento 

das cidades-gêmeas.

Aumento dos investimentos para os municípios da Faixa de Fronteira
Como já posto anteriormente, um dos maiores desafios dos municípios de 

fronteira é conseguir competir com os produtos e os serviços presentes nos países 
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vizinhos, seja pelas flutuações cambiais ou incentivo ao livre-comércio, seja pelos 

entraves que a lei 6.634/1979 impõe às empresas na  Faixa de Fronteira. Umas 

das soluções propostas pelos municípios de fronteira é aumentar o investimento 

do governo nessas regiões ou viabilizar para que a iniciativa privada o possa fazer. 

A economia local tem enorme potencial e diversidade desde que tenha investi-

mentos consistentes. Um dos casos já citados é a questão da agricultura familiar 

que funciona em diversos municípios como principal ícone de desenvolvimento, 

no entanto, suas atividades necessitam de auxílio por parte do governo federal, 

como maior infra-estrutura em rodovias e ferrovias que possibilitem acesso aos 

mercados. 

Pólos de desenvolvimento nas mais diversas áreas, como pedras preciosas 
e turismo na região de fronteiras, inclusive no turismo religioso

A Região Sul, por suas paisagens, infra-estrutura e diversidade, possui 

grande potencial turístico, que deveria ser mais explorado pelo governo brasileiro 

por meio do Ministério do Turismo. São freqüentes, porém ainda pouco exploradas, 

as rotas turísticas no Rio Grande do Sul, que focam o pólo de desenvolvimento de 

pedras preciosas e a religião, com peso importante das romarias que têm impac-

tado positivamente a economia na região. 

Facilitar investimento internacional na Faixa de Fronteira
A mudança da lei 6.634/1979 já supriria em muito o problema de falta de 

investimento internacional na Faixa de Fronteira. Além disso, as Zonas de Proces-

samento de Exportação, como previamente exposto, também impulsionariam a 

economia local. É extremamente importante trazer à luz a questão dos investimen-

tos internacionais na região de fronteira, a fim de que possam participar da econo-

mia global e que tenham possibilidade de competir com outras regiões do Brasil e 

do América do Sul, aumentando a igualdade no processo de desenvolvimento.

Segurança

Programas de Segurança Pública que diminuíssem casos de abigeato (roubo 
de gado), tráfico de drogas e armas, roubo de veículos, máquinas agrícolas 
e equipamentos

A segurança nas fronteiras foi um dos temas mais discutidos nos encontros 

realizados pela CNM, e no Rio Grande do Sul não houve exceção. Os proble-

mas com segurança são recorrentes, principalmente nas questões supracitadas. É 

comum o furto de veículos para desmanche nos países em que a falta de coorde-

nação entre as polícias dos países vizinhos obstaculariza investigações a respeito 

desse delito. Além disso, é conhecida a vulnerabilidade das fronteiras brasileiras 

com relação ao tráfico de drogas e armas. A competência da União em prover 
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vigilância e segurança na fronteira repercute diretamente nos índices de violência 

dos municípios de fronteira, trazendo custos sociais altos às comunidades locais. A 

questão do abigeato também foi levantada na reunião em Santana do Livramento; 

o roubo de gado nas fazendas do Rio Grande do Sul tem relevância ainda maior 

quando envolve questões fitossanitárias, em que os movimentos pendulares entre 

o rebanho podem causar contaminação da carne brasileira.

Instalação de câmeras de segurança nas fronteiras e em áreas de 
criminalidade

Uma das alternativas propostas pelos municípios foi a vigilância eletrô-

nica em regiões consideradas críticas do ponto de vista da segurança pública. 

Esse recurso, que já é adotado recorrentemente em muitos municípios ao redor 

do mundo, tem função mais do que primordial em pontos nevrálgicos para a 

questão da segurança nacional e da violência, como é o caso das regiões de 

fronteira.

Criar um sistema integrado de segurança entre os municípios de fronteira e 
os seus pares no outro lado da fronteira

Sabe-se que é uma tendência o investimento na segurança pública por meio 

da inteligência e da coordenação de ações. Um sistema integrado de informação 

entre as polícias dos países fronteiriços da América do Sul teria impacto benéfico 

para o combate à violência nos municípios. Para tanto, é necessário um maior 

diálogo entre os estados quanto à segurança pública em todos os níveis, nacional, 

estadual e municipal, bem como um compartilhamento de informações por meio 

de sistemas informatizados que agilizem os processos e coíbam as atividades ilíci-

tas na região de fronteira. Hoje, as atividades ilegais ocorrem também pela falta de 

coordenação entre as autoridades policiais dos países, que por não conseguirem 

prevenir nem punir a criminalidade, abrem espaço para o aumento dos níveis de 

violência.

Aumentar a presença dos órgãos fiscalizadores na região de fronteiras, como 
Polícia Federal e Receita Federal, pois em muitas localidades simplesmente 
não existe qualquer posto destas instituições

Um dos pontos discutidos na questão de segurança em todas as reuniões de 

fronteiras foi a falta de presença do Estado, por meio de seus órgãos fiscalizadores 

nessa região. Todos clamam por um aumento de efetivo e de postos espalhados na 

linha de fronteira. Os municípios sabem quais são os pontos nos quais os postos 

serão mais devidamente localizados e em que lugares eles são mais necessários. 

Falta diálogo entre os agentes locais e Brasília, conversa na qual ambos poderiam 

alcançar um bem comum de forma eficiente e menos custosa. 
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Criação de uma Polícia de Fronteiras, especializada e totalmente voltada para 
o assunto

A polícia Federal e o exército, presentes em alguns lugares da fronteira, não 

possuem as mesmas competências do que a policia militar e civil. Sabendo das 

características dos municípios de fronteira, em sua maioria compostas de peque-

nos municípios, a falta de segurança pública é latente. Faltam viaturas, equipamen-

tos e pessoal numa das regiões mais delicadas em termos de segurança do Brasil. 

A proposta dos municípios é compatível com o que acena o governo federal, mas 

que até agora não foi posta em prática, como a criação da Polícia de Fronteira 

com competências específicas para a natureza particular da situação da Faixa de 

Fronteira. 

Retomada do projeto Segurança Cidadã
O projeto do Ministério da Justiça que buscava maior envolvimento entre 

os diversos setores da sociedade, a fim de aumentar o policiamento comunitário 

e implantar centros de cidadanias, remonta aos anos de 2003 e 2004. Os muni-

cípios de fronteira buscam a retomada dessas atividades, entendendo que seus 

benefícios podem continuar a auxiliar o bem-estar das comunidades nos aspectos 

sociais e de segurança.

 

Infra-estrutura, Tráfego e Transporte

Melhoria das malhas ferroviárias, rodoviárias e hidroviárias
As regiões de fronteira são conhecidamente mais distantes dos pólos eco-

nômicos, que usufruem uma infra-estrutura para transporte mais desenvolvida do 

que o interior do Brasil. Além disso, o acesso ao mar, que facilita o escoamento de 

produtos e o tráfego de pessoas, não faz parte da realidade dessa região. Assim, 

a inclusão das regiões mais distantes do país depende exclusivamente de investi-

mentos em rodovias, ferrovias, aeroportos e hidrovias. No encontro do Rio Grande 

do Sul, foram citados casos específicos em que se pôde notar que os municípios 

sabem exatamente quais são as áreas mais problemáticas do setor. É o caso do 

ramal ferroviário de Santana do Livramento a Cacequi, que está desativado e que 

é importante para o escoamento de madeira, do anel viário na estrada de Porto 

Lucena, da necessidade de pavimentação entre a BR e o porto fluvial de Porto 

Xavier ou da ferrovia desativada que passa pelo município de São Borja, na qual a 

empresa que administra as ferrovias solicita a retirada da linha. 

Expandir os Portos Secos na região de fronteiras para facilitar o escoamento 
da produção e diminuir custos de transporte

As regiões alfandegárias de Portos Secos, que movimentam, armazenam 

e despacham mercadorias e bagagens foram criadas no final dos anos 1990 e 



��

A Visão dos Municípios sobre a Questão Fronteiriça ::

início dos anos 2000. No Rio Grande do Sul, são oito Portos Secos, destes, cinco 

concentram-se em três dos 197 municípios gaúchos. O debate na reunião ocorreu 

justamente em torno da expansão do número de Portos Secos na Faixa de Fron-

teira, a fim de abranger mais regiões e garantir as condições do processo produtivo 

competitivo.

Construir estradas, dando principal atenção às regiões mais isoladas da 
fronteira

A construção de estradas deve priorizar as regiões que possuem mais difi-

culdade de integração com outros centros populacionais. A preocupação com a 

inclusão das regiões passa por um sistema rodoviário capaz de integrar as regi-

ões de fronteiras a outros pontos. A especificidade geográfica dessa área faz com 

que muitas vezes o acesso a países vizinhos seja mais fácil do que aos grandes 

centros do próprio estado, trazendo, por exemplo, prejuízos econômicos e falta de 

acesso a serviços públicos básicos. 

Ampliar os horários de funcionamento dos portos
Um dos problemas enfrentados no comércio entre os municípios da fronteira 

do Brasil e seus respectivos vizinhos é a limitação no horário de funcionamento 

das alfândegas. Apesar de todos os trâmites de transporte, produção e contratos 

entre as firmas dos países sejam feitos, o período de funcionamento dos órgãos 

governamentais é um empecilho para a fluidez dessa atividade. Os municípios de 

fronteira pedem a ampliação dos horários de funcionamento dos Portos Secos e 

fluviais.

Projetos de saneamento básico feitos de forma integrada com os países vizi-
nhos, pois parte dos resíduos são despejados nos rios

No encontro de Santana do Livramento, foram relatados casos em que, 

mesmo quando os municípios brasileiros possuem um sistema eficaz de sanea-

mento básico, o ecossistema da região é altamente prejudicado pela falta de infra-

estrutura dos vizinhos transfronteiriços. As políticas públicas nessa área precisam 

ser integradas, a fim de garantir continuidade e efetividade. As boas ações de infra-

estrutura na área de saneamento de um lado da fronteira não garantem a não-

poluição de rios e mananciais compartidos entre os municípios dos dois países. 

Discussão com os municípios acerca da construção de barragens ou quaisquer 
outras obras federais que afetem consideravelmente as municipalidades

Os municípios, como norma, procuram aumentar o diálogo com o governo 

federal no que diz respeito às questões de fronteiras. A grande queixa se refere 

à falta de contrapartida por parte da União no diálogo a respeito das decisões 

tomadas e das políticas públicas formuladas e executadas para a Faixa de Fron-
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teira. As obras de infra-estrutura estão entre as que mais impactam o dia-a-dia dos 

municípios, e faltam tanto informações como consultas aos municípios acerca das 

decisões impostas. O exemplo pontual foi a construção de barragens nos rios que 

servem de limite ao território nacional e que repercutem nos mais diversos setores, 

como a agricultura e o meio ambiente.  

Dar condições aos assentamentos instalados na região de fronteira para que 
os assentados tenham boa qualidade de vida. Além disso, que os municípios 
sejam consultados acerca dos temas de assentamentos

A política de assentamento do governo federal tem ignorado o Plano Dire-

tor Municipal, fazendo com que haja sobrecarga no provimento pelas prefeituras 

de serviços básicos como educação, saúde, meio ambiente, assistência social, 

pavimentação e saneamento básico. O Incra deve levar em consideração a reali-

dade municipal ao traçar suas diretrizes na estratégia de assentamento, consul-

tando aos municípios envolvidos na formulação e na execução dessas políticas 

públicas.

Estimular a criação dos Planos Diretores dos municípios da região de 
fronteiras

Os Planos Diretores são a maior ferramenta que o município tem para 

organizar e traçar a estratégia de desenvolvimento urbano, social e econômico. A 

democratização das decisões, baseada em aspectos técnicos, é fundamental para 

uma gestão municipal eficiente. Os municípios têm cumprido seu papel de ente 

mais ativo na melhoria das condições de vida das comunidades, investindo mais, 

por exemplo, em educação e saúde do que as esferas superiores, pois não existe 

o controle da justiça com a mesma eficácia a esses entes. É nesse contexto que 

se faz necessário o Plano Diretor, para evitar que haja a disparidade e os abusos 

entre os entes federados e que favoreça o planejamento e o aporte de recursos 

dos municípios.

Educação, Saúde e Migrações

Criação de escolas técnicas binacionais nos municípios de fronteira
As escolas técnicas têm se mostrado, em todo o país, um grande vetor de 

desenvolvimento ao prover capacitação a trabalhadores e qualificar mão-de-obra 

para os mercados locais. Os municípios, já entendendo que as ações levadas a 

cabo de forma conjunta com seus vizinhos estrangeiros têm maior potencial de 

êxito e continuidade, desejam que a área de educação seja também um vetor de 

integração e melhoria de qualidade de vida para essas comunidades. Algumas 

propostas no sentido de se criar escolas técnicas binacionais já foram feitas, mas 

ainda não foram postas em prática.
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Criação de centros de estudo e pesquisa na região, voltados para as ques-
tões ligadas às fronteiras brasileiras

A formação de centros de estudos e pesquisas não só auxilia na própria 

percepção dos municípios de fronteira como região singular, como também traz à 

luz a importância de se tratar as questões que envolvem a Faixa de Fronteira como 

um campo de estudo a ser explorado. Todo o debate e o fortalecimento da Faixa 

de Fronteira, sem dúvida, são incrementados por um aporte acadêmico que tenha 

diálogo direto com a sociedade local que a cerca. As comunidades epistêmicas 

podem e devem colaborar com o desenvolvimento da região de fronteiras; entre-

tanto, elas devem possuir uma institucionalização e incentivo do poder público 

municipal, estadual e federal. 

Facilitar processos de revalidação dos currículos de cursos superiores dos 
países vizinhos

Um dos grandes problemas enfrentados pelos municípios de fronteira é a difi-

culdade de atrair profissionais qualificados para prover serviços básicos à população, 

principalmente na área médica. Alguns casos retratados mostram que as prefeituras, 

por vezes, possuem recursos para a contratação de tais profissionais, considerando-

se a faixa média de salário, mas a distância de grandes centros urbanos nacionais 

faz com que as contratações não aconteçam. A alternativa proposta pelos municípios 

é que profissionais da saúde dos países vizinhos possam exercer suas atividades 

exclusivamente na Faixa de Fronteira, mediante validação do currículo estrangeiro 

no Brasil para essa área. A liberação para a contratação de médicos estrangeiros 

supriria o déficit desses profissionais no sistema de saúde público municipal.

Atuar de forma conjunta tanto nas questões de saúde como educação em 
relação aos vizinhos fronteiriços, como, por exemplo, o Comitê Binacional 
de Saúde

Sabendo da porosidade e da relação intensa das comunidades fronteiriças, os 

municípios enfatizam a necessidade de integrar os países vizinhos na elaboração e na 

execução de alguns programas de saúde e educação. Um exemplo é o Comitê Bina-

cional de Saúde, que já é levado a cabo em alguns municípios do Rio Grande do Sul 

e pretende facilitar, por meio de instrumentos jurídicos, o acesso a serviços de saúde 

disponíveis nos dois países. Outro ponto crucial para a coordenação de políticas de 

saúde pode ser notado nas campanhas de prevenção a doenças. De acordo com os 

prefeitos, não há, por exemplo, programa de prevenção à dengue no Uruguai.

Avançar o SIS Fronteiras, tendo em vista que o diagnóstico dos municípios 
já está feito

O Sistema Integrado de Saúde de Fronteiras, SIS Fronteira, é um programa 

do Ministério da Saúde criado para fortalecer os sistemas de saúde na região de 
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fronteira do Brasil e para auxiliar no processo de integração do país com a América 

do Sul. O Programa foi dividido em três etapas principais; a primeira, focada em 

diagnosticar a situação atual da fronteira, já é dada como concluída pelos muni-

cípios. Eles pedem, assim, que haja avanço no programa, passando às etapas 

subseqüentes, qual seja, o repasse de recursos para a qualificação da gestão, ser-

viços e ações e implementação da rede de saúde e para a implantação de serviços 

e ações de saúde nos municípios. 

Discutir soluções para o êxodo que afeta os municípios de fronteira; possibi-
lidades de criar incentivos e abonos para profissionais na região

A proposta dos municípios no âmbito de mobilidade populacional foi princi-

palmente voltada para o aumento do debate acerca da migração pendular entre 

os países vizinhos e a fuga de mão-de-obra qualificada para os grandes centros. 

De acordo com alguns depoimentos, há municípios que perdem até metade de 

sua população economicamente ativa para pólos mais desenvolvidos; é o caso 

da cidade de Vera Cruz. Os prefeitos pedem que se inicie um debate amplo 

sobre quais ações poderiam ser efetivadas para conseguir manter bons profis-

sionais nas áreas de fronteiras e que possam também atrair novos trabalhadores 

qualificados. No funcionalismo público, os municípios discutiram mais especifica-

mente a possibilidade de formulação de políticas de incentivo para manutenção 

de profissionais.

Sobrecarga dos serviços públicos brasileiros por utilização de estrangeiros; 
devem-se criar mecanismos e acordos para que governos locais cooperem 
nessa área, podendo inclusive envolver governos locais

A realidade das fronteiras brasileiras traz situações delicadas à popula-

ção, principalmente se considerarmos a questão da saúde pública oferecida 

às comunidades locais. Há casos em que o paciente necessita de tratamento 

contínuo específico e o município em que reside não é capaz de prover. O deslo-

camento ao hospital público que pode dispor o tratamento passa, às vezes, dos 

100 quilômetros, quando poderia ser disponibilizado do outro lado da fronteira 

a poucos metros de distância. A assinatura de acordos para institucionalizar a 

cooperação nessa área é extremamente importante. No entanto, mesmo com a 

desregulamentação, há um número consistente de casos em que estrangeiros 

usam o sistema de saúde público do país vizinho. Foram reportados casos de 

até 20% de atendimentos em hospitais públicos brasileiros por estrangeiros. Os 

municípios sofrem com a sobrecarga no setor, já que esse número não é com-

putado para o repasse de recursos do governo federal aos sistemas de saúde 

municipais.
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Legislação

Permitir que empresas estrangeiras se instalem nas regiões de fronteira, o 
que vai de encontro ao que estabelece a lei 6634/1979

Os artigos 2º e 3º da Lei ordinária nº 6.634, de 2 de maio de 1979, dis-

põe, entre outros assuntos, sobre a instalação de empresas estrangeiras na área 

interna de 150 quilômetros a partir da linha de fronteira, designando-se como Faixa 

de Fronteira. Neles, há uma série de restrições à compra de terrenos, à instalação 

e à estruturação interna de pessoal dirigidas às empresas internacionais. Os muni-

cípios acreditam que essas medidas prejudicam o desenvolvimento econômico 

local, impedindo a geração de empregos e a movimentação de divisas, que pode-

riam encadear uma série de melhorias às comunidades de fronteira. 

Reavaliação dos municípios que fazem parte da Faixa de Fronteira, pois há 
grandes distinções entre os municípios de linha de fronteira e aqueles que 
estão somente na Faixa

Mesmo na faixa de 150 quilômetros adentro do país, existem diferenças 

sensíveis nas características dos municípios de fronteira. Pôde-se perceber que 

quanto mais próximo das bordas, mais delicados são os problemas e as dificulda-

des enfrentadas por eles. Por outro lado, existem municípios que possuem parte 

irrisória do seu território na Faixa de Fronteira, não sabendo sequer que possuem 

leis que os diferenciam do restante do país e que limitam seu escopo de ação. Os 

municípios apontam para a necessidade de se alterar a atual situação jurídica dos 

municípios pela modificação da Lei 6.634/1979, com a criação de faixas graduais 

de fronteira em que as disposições legais variam com o afastamento dos municí-

pios da linha de fronteira, revendo privilégios e responsabilidades.

Aproximação entre as chancelarias brasileiras e as dos países com quem 
têm fronteira para que celebrem tratados, convênios e acordos ligados ao 
tema

Muitas das mudanças que desejam os municípios não passam somente 

pela ação do governo federal ou por mudanças da legislação interna. O processo 

de globalização e regionalização em curso no mundo se baseia numa idéia sólida 

de cooperação e busca conjunta de soluções entre países. Apesar de no Brasil a 

competência das relações exteriores ser da União, os municípios já vêm atuando 

internacionalmente; mas, mesmo assim, precisam de um aporte maior para suas 

ações, que poderiam ser viabilizadas com o aumento de tratados, convênios e 

acordos internacionais e que levem em consideração a opinião dos municípios, os 

mais são afetados pelas tomadas de decisão.
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Fazer uma lei afirmativa e propositiva sobre o tema de fronteiras ao invés de 
leis restritivas

 O contexto de grande parte das leis que regulamentam a questão de fron-

teiras advém de uma realidade muito diferente da atual. A lei 6.634, por exemplo, 

é de 1979, época em que a questão de segurança assumia o topo da agenda dos 

governos militares e restringiam atividades nos mais diversos setores. Os muni-

cípios entendem que esse contexto da Guerra Fria já não faz parte das políticas 

nacionais e propõem que as leis deixem de restringir a atuação dos municípios de 

fronteira e passem a focar em leis afirmativas e propositivas no sentido de elevar a 

questão da integração e da cooperação com os países vizinhos, desde os aspec-

tos sociais, como saúde, educação e migrações, até a parte de infra-estrutura, 

meio ambiente, segurança e desenvolvimento econômico local.

CNM atuar fortemente na feitura das novas leis sobre fronteiras
Os municípios enxergam que suas demandas individuais não conseguem, 

por si só, modificar a realidade local. É preciso unir esforços em torno de deman-

das comuns, não só por reuniões e contatos entre eles, mas também baixo a uma 

institucionalização nacional que mantenha uma voz uníssona e coesa. Os muni-

cípios demandam a atuação da Confederação Nacional de Municípios, com sua 

representação política e capacidade técnica, na luta pelos municípios de fronteira, 

tanto no aspecto jurídico, como no legislativo.

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Incentivar projetos de ecoturismo
Como já exposto anteriormente, a região da fronteira do Rio Grande do Sul 

possui potencial para o turismo, em grande parte por seus recursos naturais e 

paisagens privilegiadas. Os municípios têm consciência da importância da prote-

ção e da conservação do meio ambiente e compreendem seu papel nessa ques-

tão. A busca pelo incentivo a projetos de ecoturismo tem como objetivo garantir 

um desenvolvimento econômico local de forma sustentável. As ações nesse sen-

tido devem ser integradas, tendo o município o auxílio dos órgãos capacitados 

na esfera estadual e federal. Na área de turismo, seria interessante contar com 

o apoio do Ministério do Turismo e da Embratur e, na questão ambiental, com o 

próprio Ministério do Meio Ambiente.

Analisar formas de compensação federal ou estadual pelas áreas de reserva 
florestal, que afetam no desenvolvimento econômico local dos municípios

Algumas iniciativas nesse sentido já foram empregadas, é o caso do ICMS 

ecológico criado no estado do Paraná e seguido por outros estados, inclusive o Rio 

Grande do Sul. A idéia central é fazer com que a preservação e a conservação do meio 
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ambiente não seja concorrente ao desenvolvimento econômico local. Nesse sentido, 

é importante que os estados e a união se juntem aos municípios para trazer às comu-

nidades locais melhores condições de vida. A compensação ambiental, assim, pode 

auxiliar os municípios nos temas econômico-sociais e de meio ambiente.

Estimular projetos de Cooperação Ambiental Internacional
A globalização, além do discurso de integração econômica entre os mer-

cados nacionais, trouxe consigo movimentos universais que caracterizaram, num 

primeiro momento, a consolidação dos fenômenos conhecidos como redes. Essa 

característica, que iria se consolidar nos anos seguintes pelas diversas temáti-

cas, teve o pioneirismo de dois eixos principais, os Direitos Humanos e o meio 

ambiente. A questão ambiental, portanto, acompanhou de perto os processos de 

integração internacional e regional. Faz sentido, assim, a reivindicação dos municí-

pios ao estímulo a projetos de cooperação ambiental internacional. De acordo com 

a Constituição brasileira, é competência única e exclusiva da União a assinatura 

de acordos, protocolos e tratados internacionais, ao contrário de outros países em 

que os governos locais, cada vez mais, assumem o protagonismo nas relações 

internacionais, exemplo claro da adesão do governo da Califórnia ao Protocolo de 

Kyoto. A pressão na esfera federal por parte dos municípios, portanto, não só faz 

sentido, como é essencial para as regiões de fronteira.

Investimentos do governo federal para preservação do Aqüífero Guarani, 
tanto internamente como em relação aos países vizinhos

O Aqüífero Guarani é a maior reserva do mundo de água doce subterrânea 

e é compartida por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sabendo da importância 

estratégica desse recurso, os prefeitos gaúchos pedem que haja maior investimento 

em saneamento básico por parte do governo federal e que busque o mesmo com-

promisso com os vizinhos, a fim de garantir a sustentabilidade na região. Eles acredi-

tam que o aqüífero será a alternativa mais eficaz de abastecimento das cidades aos 

munícipes, e o custo de preservação pode ser menor seja feita de forma preventiva.

Criação de acordos de pesca nos limites hidrográficos do Brasil e maior fis-
calização desses acordos

A região de fronteira hidrográfica no Rio Grande do Sul possui no Rio Uruguai 

um programa de preservação de peixes. Entretanto, como a região é compartilhada 

entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, é necessário que haja uma unificação da 

legislação vigente. Segundo os municípios, o estabelecimento de regras comuns faci-

litaria a fiscalização da piscicultura nos três países. Na reunião, foi apontada ainda a 

condição brasileira nesse quesito. Segundo os prefeitos, a fiscalização na Argentina é 

maior, principalmente na época da piracema, e o Brasil deveria igualar esse panorama, 

aumentando o número de fiscais para garantir a continuidade desse setor produtivo.
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Anexo I-D - RelAtóRIo PARcIAl ARco Sul – PR e Sc

Introdução

A região que comporta os estados do Paraná e de Santa Catarina no Arco 

Sul tem, mesmo na sua abrangência, algumas diferenças. Enquanto na parte norte, 

que toca o sul do Arco Central, a população é mais diversificada, com a presença 

de nordestinos e descendentes de europeus e de japoneses, a parte que se liga 

ao Rio Grande do Sul é predominantemente de origem européia. Já na questão 

econômica, o agronegócio divide com a agricultura familiar a base produtiva da 

região. 

O I Encontro dos Municípios de Fronteira teve uma edição exclusiva para os 

municípios do Paraná e Santa Catarina pela quantidade de municípios presentes 

na Faixa de Fronteira do Arco Sul. Juntos, os três estados possuem 418 municí-

pios nessa condição e por isso se optou pela reunião separada. No dia cinco de 

dezembro em Foz do Iguaçu, os prefeitos puderam relatar algumas das situações 

que presenciam cotidianamente na condição de gestores públicos e apontar solu-

ções respectivas. O encontro aconteceu no mesmo dia e na mesma cidade que um 

evento do governo do estado com a participação do governador do Paraná, o que 

diminuiu consideravelmente o quórum da reunião. O debate, entretanto, primou 

pelo alto nível das discussões que apontaram tanto perspectivas específicas da 

região como avalizaram alguns pontos presentes nas três reuniões anteriores. O 

Encontro dos Municípios de Fronteira do Arco Sul/PR e SC fechou a série de qua-

tro encontros paralelos pretendidos pela Confederação para diagnosticar os pro-

blemas e possíveis soluções da Faixa de Fronteira do Brasil. Cabe ainda ressaltar 

o incentivo para que a iniciativa não terminasse nesse encontro. A promessa dei-

xada foi a elevação dos pontos contidos nessas reuniões às esferas competentes 

e decisórias das questões de fronteiras, a fim de garantir e mobilizar os governos 

federal, estadual e municipal em torno de um projeto nacional de desenvolvimento 

da Faixa de Fronteira. Abaixo seguem de forma sucinta os tópicos tratados nessa 

reunião. 

Segurança

Aumentar o efetivo da Polícia Militar na Faixa de Fronteira. A situação atual 
traz disparidades entre o tamanho da população e o contingente responsável 
pela segurança do município, o que incentiva a criminalidade

A questão da segurança é prioridade para os municípios do Paraná e Santa 

Catarina. Os índices apontam que nessa região se encontram casos delicados do 

ponto de vista da segurança pública. Apesar da relativa boa condição socioeco-



�5

A Visão dos Municípios sobre a Questão Fronteiriça ::

nômica, as áreas de fronteira têm uma disparidade quando o assunto é violência. 

Por se tratar de uma área comparativamente populosa, se levarmos em conside-

ração o restante da Faixa de Fronteira, as conseqüências do tráfico de drogas, de 

armas e de produtos ilegais são dissipadas com mais facilidade, espalhando entre 

a população a violência de forma generalizada. A sensibilidade às atividades da 

fronteira é maior do que no restante do país e isso é fortalecido pelo pequeno efe-

tivo de policiais militares. Cidades maiores ainda possuem certa estrutura no patru-

lhamento, prevenção e punição, mas os pequenos municípios, que são a grande 

maioria dos presentes nesse arco, sofrem com a falta de efetivo. Um exemplo foi 

dado pelo município de Xaxim–SC que possuía em 2000, segundo o IBGE, 22.857 

habitantes e hoje conta com apenas 18 policiais militares. Os prefeitos acreditam 

que a o baixo número de efetivo incentiva a criminalidade ao não apresentar risco 

de punição para atos ilícitos.

Aumentar fiscalização nas rodovias, devido ao alto número de roubos de car-
ros e caminhões nos trechos mais próximos à fronteira e pelo contrabando 
contínuo de armas, drogas, e bens de consumo na região

A região do oeste do Paraná e de Santa Catarina tem contato direto com 

Argentina e Paraguai, onde o adensamento das relações do Mercosul é vivido 

cotidianamente. Nesse sentido, o trânsito de pessoas e de cargas, tanto pela mobi-

lidade humana pendular e turística, como pelo intenso fluxo de mercadorias, é 

intenso. Essa região, além disso, inicia um corredor rodoviário que liga os grandes 

centros urbanos nacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, aos dos países 

vizinhos. Entretanto, as características inerentes aos municípios da Faixa também 

trazem conseqüências negativas. Os altos índices de violência diagnosticam as 

situações recorrentes de roubos de automóveis e caminhões e do intenso trá-

fico de drogas, armas e produtos ilegais presente na fronteira. Os municípios já 

sabem onde se localizam os quilômetros mais frágeis e perigosos das estradas, 

do ponto de vista da segurança. Seria necessário, então, mais diálogo com o poder 

público federal responsável para apontar esses pontos estratégicos e reivindicar o 

aumento do número de postos de fiscalização. 

Rever a remuneração dos policiais na Faixa de Fronteira para combater a 
corrupção

Atividades ilegais como o contrabando, que são recorrentes na Faixa de 

Fronteira, têm como parte de sua sustentação estratégias de cooptação da parte 

frágil da sociedade civil e do suborno e corrupção do poder público, entre eles as 

autoridades investigativas e punitivas da estrutura policial. A atração financeira 

ocorre justamente nos grupos econômicos mais suscetíveis, que não possuem 

salário digno e correm riscos diários à sua integridade física. Os municípios não 

acreditam na hipótese de uma estrutura policial corruptível, por isso apontam que 
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o incentivo à cooptação de policiais pelos traficantes são os baixos salários des-

ses profissionais que atuam na segurança dos municípios da Faixa de Fronteira. 

É necessária uma valorização dos profissionais que atuam na fronteira, a fim de 

garantir a integridade da função policial. 

Monitoramento do espaço aéreo para evitar contrabando agrícola por aviões 
clandestinos

Uma das preocupações dos municípios na questão de segurança foi o 

monitoramento do espaço aéreo na fronteira. O Brasil já possui uma estrutura no 

controle terrestre. No entanto, são recorrentes as invasões do espaço aéreo no 

domínio brasileiro de fronteira por contrabandistas agrícolas. As notícias no sul do 

país denunciam que os produtos são trazidos por aviões clandestinos e envolvem 

tanto gêneros in natura como agrotóxicos. A diferença do câmbio entre o Brasil e 

os vizinhos estimula os contrabandeadores a atravessar as fronteiras para comer-

cializar produtos estrangeiros. Os problemas repercutem no impacto da economia 

local e na falta de segurança fito-sanitária presente nessa atividade. É necessário 

um plano estratégico de controle aéreo na Faixa de Fronteira para extinguir esse 

comércio ilegal.

Aumentar a vigilância sanitária na fronteira. Apenas 60% do gado argentino é 
vacinado e ameaça o rebanho brasileiro com o contrabando de animais

A grande preocupação dos municípios na questão de segurança envolve 

as fiscalizações fitossanitárias. Segundo os prefeitos, o controle feito no Brasil é 

muito maior do que nos países vizinhos. Apesar da responsabilidade ser federal, 

por meio da Anvisa e do ministério da Agricultura, são os municípios que sentem 

o impacto no seu desenvolvimento econômico local quando o foco na saúde do 

gado brasileiro é posto em dúvida. Nesse sentido, os municípios pedem que seja 

reforçado o controle das fronteiras, de modo que o contrabando de animais seja 

minimizado e, por conseqüência, a possibilidade de contaminação do rebanho bra-

sileiro seja diminuído. Outra solução poderia ser dada em campanhas conjuntas de 

vacinação do rebanho brasileiro e dos países vizinhos, por meio de assinatura de 

convênios e acordos internacionais.

Ação do exército de forma contínua. Hoje, a participação das forças armadas 
é pontual, o que muitas vezes resolve os problemas presentes, mas não pre-
vine os riscos concernentes à segurança da região

A atuação do exército na fronteira do Paraná e de Santa Catarina vem acon-

tecendo de forma pontual e reativa. A presença dos militares é extremamente 

importante para a defesa nacional, mas deve ser feita de forma continuada, como 

um programa estratégico de segurança de fronteira. Os prefeitos pedem mais aten-

ção das Forças Armadas nas ações preventivas da Faixa de Fronteira.
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Criação da polícia da Faixa de Fronteira com o contingente de três mil 
homens

Durante a campanha presidencial de 2006, a criação de uma polícia de 

Fronteira foi debatida. Independentemente de onde surgiu a proposta, o ponto 

focal é a necessidade de se restaurar essa temática, a fim de estabelecer uma 

conjuntura favorável à região fronteiriça. Segundo os prefeitos do Arco Sul do 

Paraná e de Santa Catarina, a segurança é prioridade nas questões de fron-

teira e deve voltar ao topo da agenda das políticas públicas voltadas à região. 

Os prefeitos sugerem que a existência de uma polícia de fronteira, assim como 

acontece em outros países, poderia minimizar os danos causados pela falta de 

segurança, não só no tráfico e no contrabando em si, mas em todas as conse-

qüências sociais que provocam as comunidades locais em que essas atividades 

acontecem.

Instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da linha de 
fronteira

A utilização de câmeras de vigilância é cada vez mais utilizada como instru-

mento de segurança pública em todo o mundo. Cidades inteiras já são completa-

mente cobertas por gravações e imagens de segurança, que facilitam a vigilância, 

coíbem atividades ilícitas e reduzem a necessidade de recursos humanos empre-

gados nessas áreas. Os municípios podem facilmente identificar os pontos em que 

essas câmeras devem ser instaladas. Conhecidos como pontos críticos da segu-

rança pública, essas áreas possuem alto índice de criminalidade.  

Integrar o sistema de segurança entre o Brasil e os países vizinhos, para que 
haja ações conjuntas e com uso de inteligência

 A questão da segurança na fronteira não é resolvida especificamente com 

política nacional. As estratégias devem ser levadas a cabo de forma cooperada, 

de forma que os países que têm limites em comum possam traçar uma linha de 

operações contínuas e compartilhar informações sobre delitos e criminosos que 

eventualmente atuem nos países. A inteligência tem se mostrado grande aliada em 

situações complexas como as presentes em regiões fronteiriças como um todo e 

especificamente na Faixa de Fronteira brasileira. 

Infra-estrutura, Transporte e Tráfego

Manutenção constante das rodovias na Faixa de Fronteira, seja com o reca-
peamento dos trechos críticos, seja regularizando as condições dos cami-
nhões que transitam na área com balanças para carga

Como já exposta, a região do oeste paranaense e catarinense tem, pelo 

contato com o Mercosul, intenso tráfego de caminhões. Essa situação faz com 
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que os danos ao asfalto ocorram num período de tempo mais curto. A atuação do 

Ministério dos Transportes deve levar em consideração essa característica, tanto 

na manutenção das estradas como na vigilância sobre a regularidade ou não do 

peso dos caminhões. Além de mais balanças nos trechos que servem como canal 

entre o Sudeste do país e o Mercosul, o controle deve ser mais intenso. A inte-

gração física do Bloco depende das boas condições da infra-estrutura da malha 

rodoviária na região. 

Aumento de investimento em sinalizações tanto de trânsito como turísticas. 
A melhoria das informações prestadas evita, em primeiro caso, acidentes e 
mortes e estimula, em segundo, o desenvolvimento econômico local

Um problema apontado na reunião de Foz do Iguaçu foi a falta de sinalização 

nas estradas da região. Para os prefeitos, essa falha pode trazer conseqüências 

tanto ao desenvolvimento econômico local, quando trata da facilitação da atividade 

turística, quanto à segurança humana, quando os altos níveis de acidentes se 

mostram vinculados à falta de indicação aos motoristas nas rodovias. Os municí-

pios, assim, pedem mais investimento na área de sinalização para as rodovias e 

para informações aos turistas.

Tornar o Aeroporto de Dionísio Cerqueira um aeroporto internacional de car-
gas, a fim de beneficiar o escoamento de mercadorias de toda a região. Já 
existe certa infra-estrutura, mas os trâmites emperram na burocracia

A região do sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina já possuem uma 

estrutura considerável para escoamento de seus produtos. No entanto, não estão 

se utilizando disso. O aeroporto municipal de Dionísio Cerqueira–SC poderia ser 

uma alternativa a essa dificuldade. Hoje, existe uma estrutura física que poderia 

comportar o embarque e desembarque de produtos e cargas, mas isso não ocorre 

por falta de licença. O município já tentou transformá-lo em um aeroporto interna-

cional de cargas, mas emperra na burocracia dos órgãos governamentais. Seria 

interessante para os municípios dessa região que essa alteração fosse feita o mais 

rápido possível.

Expansão dos Portos Secos na Faixa de Fronteira do Paraná e em Santa 
Catarina, a fim de simplificar e aproximar os serviços aduaneiros prestados 
a essas populações

A existência dos Portos Secos consegue simplificar as ações de importação 

e exportação de produtos. Na região da Faixa de Fronteira do Paraná e de Santa 

Catarina eles estão presentes em Foz do Iguaçu–PR, Cascavel–PR e Dionísio 

Cerqueira–SC, entretanto, os prefeitos acreditam que poderia haver expansão 

desses recintos alfandegados ou criação de novos que respondam às demandas 

dos municípios da região.  
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Ampliação do horário de funcionamento das aduanas. A pequena carga horá-
ria atual faz com que os fluxos de bens e o comércio sejam prejudicados pela 
limitação de tempo

O desenvolvimento econômico local depende de alguns fatores que comple-

mentam a atividade produtiva em si. Cabe ao poder público, assim, tentar viabilizar 

que essa atividade seja potencializada. Os municípios muitas vezes emperram 

na burocracia dos órgãos responsáveis pelo controle nas fronteiras. No caso prá-

tico, há grande limitação ao comércio transfronteiriço, quando se tem um período 

escasso de funcionamento das aduanas na fronteira. As mercadorias que poderiam 

passar pelas bordas em horários alternativos, como à noite, madrugada e finais 

de semana não são transportadas, atrapalhando o fluxo do comércio e deixando 

a capacidade de negócios entre os dois países ociosa. Os municípios, portanto, 

pedem que os horários sejam ampliados para garantir a otimização do comércio 

internacional pela fronteira.

Maior integração dos órgãos governamentais que atuam nas questões de 
fronteiras, como a Anvisa, o Ministério dos Transportes, a Polícia Federal, 
entre outros, com objetivo de estabelecer uma unificação de procedimento 
para os municípios da Faixa de Fronteira

A atuação dos municípios na Faixa de Fronteira possui uma série de restri-

ções, responsabilidades e especificidades típicas da condição fronteiriça. Essas 

condicionalidades refletem-se na relação entre os municípios e os interlocutores 

dos governos estaduais e federais, já que, para atuarem nessas situações, os 

municípios têm dificuldade de encontrar tanto os atores a quem devem responder, 

como os procedimentos que devem ser tomados. É necessário, assim, que os 

municípios contem com a maior vontade política possível dos governos federal e 

estadual, a fim de tentar unificar seus procedimentos e coordenar as estruturas 

das respectivas esferas.

Aumento da malha ferroviária na região. A fronteira entre Brasil, Paraguai e 
Argentina se mostra como uma rota alternativa ao Oceano Pacífico e deveria 
ser explorada

Na reunião de Foz do Iguaçu, os prefeitos apontaram para o fato de ser 

o oeste do Paraná e Santa Catarina uma região estratégica na ligação entre o 

Atlântico e o Pacífico. Segundo eles, essa posição possibilita a formação de um 

canal que sai do litoral brasileiro e vai até a costa chilena, podendo ser potencia-

lizada pela construção de uma malha ferroviária que suporte a interação entre os 

países. 
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Saúde, Educação e Migração

Legalizar a situação das crianças e dos adolescentes dos países vizinhos, 
que freqüentam escolas brasileiras

Assim como em outras regiões de fronteiras, os municípios paranaenses e 

catarinenses do Arco Sul têm em suas escolas a presença de alunos oriundos de 

outros países. Em sua grande maioria, esses estudantes são filhos de pais bra-

sileiros e atravessam a fronteira num processo de migração pendular; outros, no 

entanto, não possuem um motivo de parentesco para freqüentar as escolas brasilei-

ras. A situação dessas crianças, do ponto de vista legal, é irregular, o que acarreta 

uma série de dificuldades para a rede pública de ensino e para os pais como a falta 

de controle sobre os estudantes, o reconhecimento do diploma, a distorção entre o 

número de alunos e os recursos destinados à sua manutenção, entre outros.

Mais integração nas políticas sociais entre o Brasil e os países vizinhos
Os problemas sociais são sentidos pelos nossos municípios e pelos dos 

nossos vizinhos; entretanto, os programas sociais brasileiros, como o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e o Serviço de Proteção Social às Crianças 

Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e as suas Famílias (Sentinela) 

não têm mais eficácia por não haver coordenação com programas similares do 

outro lado da fronteira. A presença de estrangeiros na condição de indigentes são 

comuns nos municípios do oeste do Paraná e de Santa Catarina. Os municípios 

pedem, portanto, que haja integração e cooperação nas políticas sociais dos paí-

ses que fazem fronteiras, sabendo da porosidade com que os problemas sociais 

afetam os municípios da Faixa de Fronteira e da complexidade presente na formu-

lação e na execução de políticas públicas para essa área.

Facilitar a legalização de crianças que nascem em outros países e possuem 
pais brasileiros, porém não gozam de nacionalidade

A Emenda Constitucional nº 54 de 2007 já garante aos nascidos no estran-

geiro, de pai ou de mãe brasileiros, quando registrados em repartição brasileira 

competente ou quando vierem a residir no país e que optem, em qualquer tempo, 

após a maioridade, pela nacionalidade brasileira, o status de brasileiro nato. Essa 

emenda do Artigo 12 da Constituição substituiu o texto anterior, de 1994, que exi-

gia que o solicitante viesse residir no país. Na reunião de Foz do Iguaçu, a emenda 

havia recentemente sido publicada no Diário Oficial da União.  

Mais recursos para a manutenção da saúde. Os municípios de fronteira do 
Paraná e de Santa Catarina sofrem com o excesso de pacientes oriundos de 
outros países, que buscam melhor atendimento médico-hospitalar no Brasil. 
Hoje, o SIS Fronteira não responde às demandas da região
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A situação dos municípios da Faixa de Fronteira desses dois estados não 

se difere do restante dos Arcos. A sobrecarga do sistema de saúde brasileiro por 

estrangeiros foi debatida em todas as reuniões. Os repasses do governo federal 

não prevêem esse tipo de fenômeno, o que acaba repercutindo nos municípios, 

que são os que mais sentem os impactos na administração dos sistemas de saúde 

e respondem diretamente à proteção social das comunidades locais. Os municí-

pios pedem tanto o aumento de recurso, como também a aceleração dos progra-

mas direcionados à região, como o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras, 

que ainda se encontra na primeira fase de execução.

Liberar a contratação de médicos dos países vizinhos exclusivamente na 
Faixa de Fronteira para a saúde pública, por meio de reconhecimento do 
diploma desses pelo Conselho Regional de Medicina. Os custos de se atrair 
médicos para a região de fronteira é significativamente maior do que a con-
tratação de estrangeiros

Iniciativas de reconhecimento de diplomas já estão acontecendo, o Brasil 

recentemente firmou acordo com Cuba para possibilitar os profissionais formados 

nesse país a exercerem funções no Brasil. Seguindo, em parte, essa lógica, os muni-

cípios de fronteira desejam suprir a demanda por médicos pela falta de atratividade 

de sua posição geográfica, com a possibilidade de sua atuação e de sua contratação 

pelas prefeituras. Segundo os municípios, além de suprir a necessidade de médicos 

nos ambulatórios, hospitais e policlínicas, a contratação também seria beneficiada 

pelos valores mais baixos requisitados pelos profissionais estrangeiros. 

Mais investimento em hospitais microrregionais que podem desafogar parte 
dos sistemas de saúde de pequenos municípios

Muitas vezes as unidades já possuem estrutura física para funcionar, neces-

sitando somente de incremento de recursos para pessoal, remédios e aparelhos 

modernos. Essa seria uma das alternativas mais viáveis para o desafogamento do 

sistema de saúde das grandes metrópoles; e para a falta de estrutura dos peque-

nos municípios seria o investimento em hospitais microrregionais, capazes de 

capitanear esforços e oferecer serviços de melhor nível. 

Diminuir a burocracia de requisitos para implantação de programas e proje-
tos relacionados à Fundação Nacional da Saúde (Funasa)

Não só nos municípios de fronteira, mas também entre eles, a questão da 

dificuldade para assinar convênios e se adequar às normas da Funasa foi levan-

tada. Segundo os municípios, os requisitos para viabilizar qualquer tipo de inicia-

tiva ou de recebimento de recursos se mostram muito complexos. Os padrões de 

exigência do Ministério da Saúde fazem com que os municípios, mesmo fazendo o 

máximo possível, ainda não consigam satisfazer o mínimo pedido.  
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Necessidade de integração por meio da língua. Há casos de experiências 
bem sucedidas, com intercâmbio de alunos entre escolas brasileiras e argen-
tinas, três vezes por semana, a fim de garantir o ensino do espanhol e do 
português. Entretanto, é importante maior amparo ao aprendizado, como tor-
nar obrigatório o ensino do espanhol no currículo das escolas públicas dos 
municípios da Faixa de Fronteira

O município de Dionísio Cerqueira–SC já possui projeto-piloto em que há 

intercâmbios diários entre os estudantes de escolas públicas brasileiras e argenti-

nas. Nessa troca, os alunos brasileiros têm aulas de espanhol, e os alunos argen-

tinos, aulas de português periodicamente. Essa iniciativa vem se mostrando eficaz 

e pode servir de molde para ser replicada em outros municípios. De acordo com 

os gestores municipais, entretanto, esse tipo de programa poderia ser mais bem 

amparado por uma vinculação e comprometimento de todos os municípios por 

meio de leis estaduais e federais que obriguem o ensino do espanhol para os 

municípios da Faixa de Fronteira. 

Maior repasse do Fundeb, a fim de incluir a merenda escolar e o transporte 
escolar na quantia destinada aos municípios

Apesar de não ser uma demanda exclusiva dos municípios da Faixa de 

Fronteira, o assunto da merenda e do transporte escolar com relação aos repas-

ses do Fundeb foi novamente citado. A reivindicação dos municípios é relativa à 

não-previsão dos repasses dos recursos do Fundo a essas duas atividades. Os 

municípios de fronteira se juntam ao resto do país para reivindicar mudanças nes-

sas competências ou aumento de recursos para poder provê-los.  

Instalação de um campus da Universidade do Mercosul, que já está em for-
mulação, na região do sudoeste do Paraná

A Universidade do Mercosul, iniciativa dos governos brasileiro e argentino, 

já começou a ser formulada e funcionará na forma de multicampi. No Brasil, o pri-

meiro campus será estabelecido em Foz do Iguaçu, aproveitando a estrutura de 

Itaipu, e terá a parceria da Universidade Federal do Paraná. Outros campus ainda 

devem ser abertos, tanto no Brasil e Argentina como no Paraguai e Uruguai. Nesse 

sentido, os municípios do sudoeste do Paraná buscam viabilizar uma dessas uni-

dades em sua região. A idéia é que se privilegiem as regiões geográficas mais 

próximas das fronteiras do Bloco e que os profissionais formados nessa instituição 

tenham licença para trabalhar em todos os países do Mercosul. Essa é uma pro-

posta de integração que foge da atividade comercial e política. A educação pode e 

deve servir como um instrumento capaz de gerar cooperação e integrar os países 

do Bloco. 
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Legislação

Unificar leis nas aduanas dos municípios de fronteira. Os procedimentos uni-
ficados facilitam as atuações dos municípios e das empresas que utilizam o 
fluxo transfronteiriço

Um grande problema enfrentado nas aduanas da fronteira dos estados do 

Paraná e de Santa Catarina, segundo os gestores, é a variação de procedimentos 

presentes em cada uma delas. A burocracia tem sido a grande inimiga dos pro-

dutores, não por seus procedimentos em si, mas pela falta de padronização entre 

eles. Nesse sentido, os municípios pedem que os órgãos responsáveis pelas adu-

anas e Portos Secos, como o Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal 

e o Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, tentem simplificar ao máximo e 

padronizar os procedimentos desses postos.

Elaboração de leis que possibilitem o trânsito de bens duráveis pela fronteira, 
como materiais de construção entre o Brasil e os países vizinhos

Ainda hoje, no Bloco do Mercosul não há liberalização quanto aos bens 

duráveis. Os municípios crêem que essa limitação atrapalha ambos os lados das 

fronteiras ao não garantir o potencial comercial dessas regiões. O exemplo – os 

materiais para construção – poderia ter um alto fluxo de comércio, mas não conse-

gue desenvolvê-lo por entraves legais.

Possibilitar a participação de empresas dos países vizinhos em licitações do 
governo municipal na Faixa de Fronteira

Esse assunto promove dois eixos de discussões, um do ponto de vista do 

poder público e outro da possibilidade de desenvolvimento empresarial na Faixa 

de Fronteira. O primeiro traz um tema essencial para o próprio Mercosul, já que 

possibilita uma integração comercial que vai além da competição e da idéia de livre 

mercado, possibilitando os países parceiros a participarem de suas economias 

de uma forma mais ampla. Por que um município brasileiro não poderia comprar 

merenda escolar de uma empresa uruguaia ou paraguaia a um preço mais baixo? 

E porque não poderia acontecer também o contrário? Assim, surge o segundo 

eixo, porque nesse processo ganham as empresas brasileiras e as do Mercosul, já 

que esse tipo de concorrência aumenta a possibilidade de demanda geral de cada 

empresa e abaixa custos para as administrações municipais. 

Buscar desoneração dos órgãos públicos municipais da Faixa de Fronteira 
na compra de máquinas, no combustível e na energia elétrica

Para os gestores municipais, as prefeituras têm sido oneradas demasiada-

mente. Muitos dos investimentos que seriam feitos pelos municípios acabam dimi-

nuídos pelos gastos das prefeituras, por exemplo, na compra de máquinas, com-
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bustíveis para automóveis oficiais e energia elétrica. Segundo os prefeitos, não é o 

fato de pagar ou não por esses serviços, mas sim os impostos que incidem sobre 

eles, já que acontece aí a tributação entre os entes federados. 

Distinguir na região a Faixa de Fronteira e a linha de fronteira
A Faixa de Fronteira, que vai desde a linha de fronteira até 150 quilômetros 

para dentro do território nacional, possui, mesmo no seu interior, diferenças sig-

nificativas. Apesar de possuir importância estratégica no aspecto de segurança 

para o governo federal, é necessário um estudo mais aprofundado sobre essas 

especificidades. Os municípios brasileiros que tocam geograficamente nos seus 

homólogos estrangeiros possuem muitas características comuns ao restante da 

Faixa e por isso não deveriam ser desvinculados, mas, ao mesmo tempo, também 

têm idiossincrasias que deveriam ser levadas em consideração na tipologia da 

Faixa de Fronteira. Os municípios, portanto, pedem que haja essa distinção sem, 

contudo, fragmentar esse conjunto de municípios.

Legalização da situação agrícola no âmbito do Mercosul
Para os municípios da Faixa de Fronteira do Arco Sul do Paraná e de Santa 

Catarina, um dos temas mais recorrentes às comunidades locais é a atividade 

agrícola. A economia dessa região baseia-se fundamentalmente no agronegócio, 

seja na própria produção de grãos e madeira, por pequenos e grandes produtores, 

seja nas indústrias que se utilizam dessas commodities como matéria-prima prin-

cipal. É compreensível, portanto, a importância dada pelos municípios a essa ativi-

dade. Segundo os gestores municipais, ainda falta à agricultura maior legalização 

no aspecto regional. Nesse sentido, o Mercosul deveria se empenhar em garantir 

regras comuns e válidas para todos os países do Bloco.

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Uso do Solo

Mudar a forma de repasse do ICMS ecológico nos municípios do Paraná. 
Hoje, o montante recebido pelos municípios que conservam áreas de preser-
vação advém do valor total destinado a todos os municípios, o que faz com 
que haja competição entre eles. A idéia é que haja recursos extras para o 
imposto ambiental

O ICMS ecológico, criado no Paraná e logo depois aderido por outros esta-

dos – a cada um à sua maneira –, visa a estimular aqueles municípios que pos-

suem áreas de reservas e proteção ambiental a conservarem sua fauna e flora. 

Essa iniciativa vem dando certo e o estímulo à preservação do meio ambiente tem 

aumentado nos últimos anos. Entretanto, na reunião de Foz do Iguaçu, alguns pon-

tos acerca desse tributo foram relatados. De acordo com os municípios, no estado 

do Paraná, o montante dos recursos destinados ao fator ambiental é de 5% dos 
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repasses do ICMS total e está contido nos 25% que são destinados aos municípios. 

Desses 5%, metade vai para as regiões de mananciais de abastecimento e a outra 

metade vai para as áreas de conservação ambiental. Sendo o valor do repasse fixo, 

de 5%, o que acontece é que os municípios começam a competir para aumentar a 

porcentagem do seu repasse de recursos. Assim, os municípios que mais protegem 

as zonas de mananciais ou de conservação retiram o repasse de outra região que 

também teve essa preocupação ambiental, mas que não logrou atingir níveis mais 

altos que os outros. A sugestão dada foi a disponibilidade de recursos extras a quem 

em termos absolutos vem conservando e protegendo seu meio ambiente.

Necessidade de um sistema de saneamento básico integrado entre os municípios 
brasileiros e dos países vizinhos. Muitas vezes, a falta dessa estrutura faz com 
que o despejo de dejetos e esgoto comprometa regiões de nascente de rios

O exemplo dado foi pelo município de Capanema–PR. Segundo o prefeito, 

apesar do município brasileiro ter boa estrutura de saneamento básico, a nascente 

do rio que banha seu território e o de dois outros municípios, um deles argentino, 

tem grande risco de poluição pela falta de infra-estrutura do outro lado da fronteira. 

Nesse sentido, é necessário um programa que foque no saneamento básico inte-

grado, que possibilite que os esforços empregados do lado brasileiro não se per-

cam. A cooperação internacional nessas áreas é fundamental para lograr políticas 

públicas eficazes e que consigam trazer o máximo de qualidade para as comuni-

dades locais do Brasil e dos países vizinhos. 

Equiparar a legislação do Parque Nacional do Iguaçu para Brasil e Argentina. 
Por vezes, os requisitos e permissões são necessários no Brasil e não na 
Argentina e vice-versa

A reivindicação dos prefeitos vai ao encontro tanto da necessidade de se 

encontrar um tratamento similar na legislação nos dois países, facilitando as ações 

dos municípios transfronteiriços, como em garantir tratamento igualitário dos muni-

cípios brasileiros e argentinos à unidade de conservação. O Parque Nacional do 

Iguaçu compreende no Brasil onze municípios, mas faz parte da interação de toda 

região oeste do Paraná. Nesse sentido, seria interessante tanto a esses municípios 

como aos seus vizinhos argentinos contar com regras unificadas para melhorar 

as relações dos governos municipais com a administração do Parque Nacional do 

Iguaçu no Brasil e o Parque Nacional Iguaçu na Argentina.

Desenvolvimento Econômico Local 

Criação de áreas de Livre Comércio na região
As áreas de Livre Comércio já existem em alguns municípios de fronteira do 

Brasil; neles há incentivos de alguns tributos como o ICMS e o IPI. A idéia é fazer 
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com que as cidades mais distantes dos centros econômicos se sintam integradas 

ao resto do país. Nesse sentido, buscam-se além dos benefícios fiscais, melhoria 

no comércio local e aumento do nível de geração de empregos. Os prefeitos do 

Paraná e de Santa Catarina vêem essa oportunidade também como auxílio para 

lidar com a competição dos municípios vizinhos, que têm vantagens pelas taxas 

de câmbio.

Modificar o índice da contrapartida dada pelos municípios em programas do 
governo federal para porcentagem padrão dos municípios de fronteira

Atualmente o índice utilizado pelo governo federal nas contrapartidas dadas 

pelos municípios às transferências voluntárias da União leva em consideração 

basicamente o tamanho da sua população. No entanto, ainda serve como critério 

a localidade dos municípios, assim, os que se encontram nas áreas cobertas pela 

Agência de Desenvolvimento do Nordeste, Agência de Desenvolvimento da Ama-

zônia e na Região Centro-oeste têm contrapartida reduzida ao restante do país. A 

partir dessa perspectiva, os municípios de fronteira do Paraná e de Santa Catarina 

sugerem que a Faixa de Fronteira tenha um índice também diferenciado, com uma 

contrapartida distinta das demais.

Criar algum tipo de compensação financeira para os municípios de Faixa de 
Fronteira, haja vista a vulnerabilidade desses às flutuações cambiais diárias. 
A economia local é visivelmente prejudicada com as variações da taxa de 
câmbio

As mudanças cambiais trazem para o país como um todo um grande 

impacto econômico. Muitas vezes, no entanto, para os municípios e comunidades 

locais essas conseqüências não são facilmente identificadas, a não ser em pro-

dutos importados mais caros ou mais baratos. Os municípios de fronteira, porém, 

sentem no dia-a-dia da economia local essas flutuações. A moeda nacional forte 

ou fraca representa impacto direto na produção, comercialização, prestação de 

serviços, níveis de renda e níveis de emprego. O fenômeno da arbitragem na 

região da Faixa de Fronteira é muito mais intenso. Isso ocorre pela facilidade de 

busca de mercados, em que a procura de produtos e serviços tem alta sensibili-

dade ao menor nível de diferença de preço. Assim, uma variação de apenas vinte 

centavos representa uma mudança real e direta nas curvas de oferta e demanda 

dos municípios brasileiros e dos países vizinhos. Atualmente, com a moeda valo-

rizada, as economias locais nacionais encontram sérias dificuldades para com-

petir, ao passo que, quando se desvaloriza, o processo se inverte. Assim, os 

municípios não pedem a desvalorização cambial, porque sabem que isso não 

depende exclusivamente de decisões governamentais, entretanto solicitam aten-

ção sobre as variações das taxas de câmbio, que fazem com que a economia 

local fique a mercê de mudanças imprevisíveis dos mercados. Essas flutuações 
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poderiam ser suavizadas por um fundo de compensação que injetasse investi-

mento em épocas de valorização cambial e que poupasse recursos em épocas 

de desvalorização.

Fomentar uma política específica de incentivo à indústria e ao desenvolvi-
mento para a Faixa de Fronteira

Os prefeitos presentes na reunião apontaram para a necessidade de um 

programa nacional de desenvolvimento para a Faixa de Fronteira. Segundo os 

municípios, isso seria mais facilmente alcançado por meio de incentivos a indús-

trias para se instalarem nas regiões de Faixa de Fronteira. Hoje, os investimentos 

são restritos, salvo prévia aprovação do Conselho de Defesa Nacional (antigo Con-

selho de Segurança Nacional), a empresas com 51% de capital nacional e 2/3 dos 

empregados brasileiros. É vetada também a compra por parte de estrangeiros de 

imóveis e loteamentos rurais. A atuação de empresas, assim, limita-se e os muni-

cípios pedem que o governo auxilie nesse processo. 

Implementação de programas que incentivem a diversificação da economia 
local, como o artesanato, o turismo, entre outros

Os municípios de fronteira, como já exposto, tem em sua base econômica 

o agronegócio. A dependência dessa atividade influencia, entretanto, na dinami-

zação de sua economia. Os municípios paranaenses e catarinenses da Faixa de 

Fronteira buscam a diversificação de suas atividades econômicas. Essa pretensão 

pode ser atingida com programas que incentivam, por exemplo, o turismo e o arte-

sanato com o auxílio dos governos federal e estaduais e o Sebrae. 

Concessão de crédito especial para reposição do parque rodoviário dos 
municípios de fronteira com prazo de amortização de vinte anos junto ao 
BNDES e que fique fora da capacidade de endividamento do município

Os municípios da Faixa de Fronteira do Paraná e de Santa Catarina pos-

suem grandes dificuldades com sua malha rodoviária, haja vista a quantidade 

excessiva de caminhões de cargas que trafegam pela região. A região, que 

tem contato direto com os vizinhos mercosulinos, não teve o acompanhamento 

do fluxo comercial aos investimentos proporcionais em postos de fiscalização, 

sinais de trânsito e, especialmente, manutenção e ampliação das rodovias. Os 

municípios tentam fazer a sua parte, mas faltam recursos e crédito para que os 

municípios possam concluir as obras sem ter sua capacidade de endividamento 

ultrapassada. Nesse sentido, pedem que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Social (BNDES) possa conceder esses créditos num prazo de amortização de 

duas décadas, sem que esse montante repercuta nas suas quotas da lei de res-

ponsabilidade fiscal.
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Criação de uma carteira do servidor fronteiriço para migração de 
profissionais

A integração do Bloco Mercosul tem atingido enormes êxitos no sentido 

econômico, político e cultural. Um passo importante, no entanto, é levar essa inte-

gração a outros eixos de atuação. Uma delas já foi citada, a integração por meio 

da educação tem grande potencial para trazer um sentimento de integração aos 

países do Cone Sul. Outra via que deveria ser buscada, segundo os municípios, 

é a livre circulação de trabalhadores. Esse passo apresenta alta complexidade, 

no entanto, ele possui traços fundamentais para um Bloco que busca maturidade. 

Para os municípios presentes na reunião de Foz do Iguaçu, a Faixa de Fronteira 

poderia ser um laboratório inicial para essa pretensão. A sugestão se dá no sen-

tido de criar uma carteira de servidor fronteiriço, em que os indivíduos dos países 

membros do Mercosul pudessem exercer suas funções profissionais, a princípio 

na Faixa de Fronteira do Brasil e num território estipulado, de mesma natureza, nos 

países vizinhos. 
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A Lei no 6.634 e sua regulamentação

A Lei nº 6.634, de 1979, é o diploma legal que dispõe sobre a Faixa de Fron-

teira. Sua regulamentação é veiculada pelo Decreto nº 85.064, de 1980.

Conhecida por Lei da Faixa de Fronteiras, esse diploma é anterior à Consti-

tuição Federal de 1988, guardando, portanto, um caráter próprio do regime então 

vigente. Trata-se de legislação que carece de atualização com vistas a uma melhor 

adaptação ao cenário de democracia e integração.

A Lei da Faixa de Fronteira dispõe que – salvo assentimento prévio do atual 

Conselho de Defesa Nacional, a todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, bra-

sileiras ou estrangeiras – são vedadas a prática de atos referentes à alienação e 

à concessão de terras públicas, a abertura de vias de transporte e a instalação 

de meios de comunicação destinados à exploração de serviços de radiodifusão 

de sons e imagens, a construção de pontes, estradas internacionais e campos de 

pouso.

Veda ainda o estabelecimento ou a exploração de indústrias que interessem 

à Segurança Nacional. Essa vedação está inserida no inciso III do seu art. 2º. 

Anexo II

Parecer jurídico da CNM,
 principais legislações

que dispõem sobre
a Faixa de Fronteira e

assuntos correlatos
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Entretanto, não se sabe quais são essas indústrias, tendo em vista que deveriam 

estar relacionadas em decreto do Poder Executivo que nunca veio a ser baixado. 

A falta de regulamentação desse dispositivo torna inaplicável o art. 3º, na parte em 

que exige para as indústrias a maioria de capital brasileiro, dois terços de traba-

lhadores brasileiros e a administração ou gerência que interessem à Segurança 

Nacional a maioria de brasileiros.

A Lei da Faixa de Fronteira veicula, portanto, condições a serem atendidas 

não só por estrangeiros, mas também por brasileiros, dependendo da atividade a 

ser desenvolvida.

Todo o procedimento com vistas ao assentimento prévio do Conselho de 

Defesa Nacional tem início nos órgãos federais competentes, devendo ser obser-

vada também a legislação pertinente.

Dessa forma, quando se tratar de colonização e loteamento rurais e tran-

sações com imóveis rurais, o processo se inicia no Instituto Nacional da Reforma 

Agrária (Incra), devendo ser observados o Estatuto da Terra e outras legislações 

esparsas e a Lei nº 5.079/1971, respectivamente; quanto a serviços de radiodifusão, 

inicia-se na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), devendo ser obser-

vado o Código Brasileiro de Telecomunicações; quanto a atividades de mineração, 

inicia-se no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), autarquia do 

Ministério das Minas e Energia, devendo ser observado o Código de Mineração.

A esses órgãos federais caberá exigir do interessado a documentação pre-

vista na legislação específica relativa ao objeto do pedido, emitir parecer conclu-

sivo sobre este pedido e encaminhar o processo ao Conselho de Defesa Nacional, 

a quem caberá deferir ou não o assentimento prévio e, em seguida, o órgão federal 

adotará as providências cabíveis, inclusive as relativas à entrega e ao requerente 

da documentação expedida pelo Conselho de Defesa Nacional.

No que diz respeito à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, deve-se res-

saltar que há limites e condições a serem observadas, não só na faixa de fronteira, 

mas em todo o território nacional. O art. 190 da Constituição Federal estabelece 

que “A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural 

por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão 

de autorização do Congresso Nacional”. A lei que regulamenta esse dispositivo 

constitucional é a 5.709/1971, que contém a ementa: “Regula a aquisição de imó-

vel rural por estrangeiro residente no País ou pessoa jurídica estrangeira autori-

zada a funcionar no Brasil e dá outras providências”.

De acordo com esse diploma legal, a aquisição de imóvel rural por pessoa 

física estrangeira não poderá exceder a 50 módulos de exploração indefinida, em 

área contínua ou descontínua. Um módulo, conforme dispõe o Estatuto da Terra, é 

a área fixada e definida como propriedade familiar, compreendida, por seu turno, 

o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, 

lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso 



111

A Visão dos Municípios sobre a Questão Fronteiriça ::

social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração 

e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros.

O Estatuto da Terra dispõe ainda que a dimensão da área dos módulos de 

propriedade rural será fixada para cada zona de características econômicas e eco-

lógicas homogêneas, distintamente, por tipos de exploração rural que nela possam 

ocorrer, sendo que, no caso de exploração mista, o módulo será fixado pela média 

ponderada das partes do imóvel destinadas a cada um dos tipos de exploração 

considerados.

A lei nº 5.079/1971 contém ainda outras duas restrições à aquisição de 

imóvel rural por estrangeiro: uma é que a soma das áreas rurais pertencentes 

a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas não poderá ultrapassar a um quarto 

da superfície dos municípios, onde se situem; a outra é que pessoas da mesma 

nacionalidade não poderão ser proprietárias, em cada município, de mais de 10% 

de sua superfície.

Vê-se, portanto, que a aquisição de imóvel rural por estrangeiro não é limi-

tada ou condicionada apenas nas áreas da Faixa de Fronteira, mas em todo terri-

tório nacional.

Admissão de estrangeiro como servidor público

Outra questão que merece destaque é a necessidade dos governos munici-

pais de contratar profissionais dos países vizinhos para sanar deficiências encon-

tradas em determinadas áreas da Faixa de Fronteira.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso I, estabelece que “os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”. A 

polêmica gira em torno da competência para a elaboração dessa lei. Há duas cor-

rentes: uma que entende que a lei regulamentando a acessibilidade de estrangeiros 

no serviço público deve ser federal; e outra que a lei é de competência de cada ente 

da federação, tendo em vista a matéria de servidor público não ser reservada à com-

petência privativa da União. Apenas para citar alguns exemplos, filiam-se à primeira 

corrente o administrativista Hely Lopes Meirelles e o Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina e à segunda a também administrativista Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro e o Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal Renato Rainha.

Entretanto, no âmbito da União, já existe regulamentação desse dispositivo 

constitucional, que está inserido no § 3º do art. 5º da lei 8.112/1990, que dispõe 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 

das fundações públicas federais. O fato de essa regulamentação estar inserida 

em uma lei específica dos servidores federais pode ser mais um indício de que a 

competência para editar a lei que disponha sobre a admissão de estrangeiro no 

serviço público é de cada ente da federação.



112

:: Relatório Final do I Encontro dos Municípios de Fronteira

Deve-se lembrar, contudo, que a admissão de estrangeiros no serviço 

público, embora seja mais recorrente nessa área, não é uma questão exclusiva da 

Faixa de Fronteira, pois também o Nordeste sofre com a falta de médicos para tra-

balhar especificamente na área de saúde da família. Nesse caso, a possibilidade 

de se contratarem estrangeiros alcançaria médicos de Cuba, que seriam reconhe-

cidos por sua especialidade nessa área (saúde da família).
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Lei no 6.634, de 2 de maio de 1979

Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o 

Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 

1970, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. - É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa 

interna de 150 Km (cento e cinqüenta quilômetros) de largura, paralela à linha divi-

sória terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira.

Art. 2º. - Salvo com o assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacio-

nal, será vedada, na Faixa de Fronteira, a prática dos atos referentes a:

I - alienação e concessão de terras públicas, abertura de vias de transporte e ins-

talação de meios de comunicação destinados à exploração de serviços de radiodi-

fusão de sons ou radiodifusão de sons e imagens;

II - Construção de pontes, estradas internacionais e campos de pouso;

III - estabelecimento ou exploração de indústrias que interessem à Segurança 

Nacional, assim relacionadas em decreto do Poder Executivo.

IV - instalação de empresas que se dedicarem às seguintes atividades:

a) pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, salvo 

aqueles de imediata aplicação na construção civil, assim classificados no 

Código de Mineração;

b) colonização e loteamento rurais;

V - transações com imóvel rural, que impliquem a obtenção, por estrangeiro, do 

domínio, da posse ou de qualquer direito real sobre o imóvel;

VI - participação, a qualquer título, de estrangeiro, pessoa natural ou jurídica, em 

pessoa jurídica que seja titular de direito real sobre imóvel rural;

§ 1º. - O assentimento prévio, a modificação ou a cassação das concessões ou 

autorizações serão formalizados em ato da Secretaria-Geral do Conselho de Segu-

rança Nacional, em cada caso.

§ 2º. - Se o ato da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional for dene-

gatório ou implicar modificação ou cassação de atos anteriores, da decisão caberá 

recurso ao Presidente da República.

§ 3º. - Os pedidos de assentimento prévio serão instituídos com o parecer do órgão 

federal controlador da atividade, observada a legislação pertinente em cada caso.

Art. 3º. - Na faixa de Fronteira, as empresas que se dedicarem às indústrias 

ou atividades previstas nos itens III e IV do artigo 2º deverão, obrigatoriamente, 

satisfazer às seguintes condições:

I - pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital pertencer a brasileiros;
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II - pelo menos 2/3 (dois terços) de trabalhadores serem brasileiros; e

III - caber a administração ou gerência a maioria de brasileiros, assegurados a 

estes os poderes predominantes.

Parágrafo único - No caso de pessoa física ou empresa individual, só a brasileiro 

será permitido o estabelecendo ou exploração das indústrias ou das atividades 

referidas neste artigo.

Art. 4º. - As autoridades, entidades e serventuários públicos exigirão prova 

do assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional para prática de qual-

quer ato regulado por esta lei.

Parágrafo único - Os tabeliães e Oficiais do Registro de Imóveis, bem como os ser-

vidores das Juntas Comerciais, quando não derem fiel cumprimento ao disposto 

neste artigo, estarão sujeitos à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do 

negócio irregularmente realizado, independentemente das sanções civis e penais 

cabíveis.

Art. 5º. - As Juntas Comerciais não poderão arquivar ou registrar contrato 

social, estatuto ou ato constitutivo de sociedade, bem como suas eventuais altera-

ções, quando contrariarem o disposto nesta Lei.

Art. 6º. - Os atos previstos no artigo 2º., quando praticados sem o prévio 

assentimento do Conselho de Segurança Nacional, serão nulos de pleno direito e 

sujeitarão os responsáveis à multa de até 20% (vinte por cento) do valor declarado 

do negócio irregularmente realizado.

Art. 7º. - Competirá à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional 

solicitar, dos órgãos competentes, a instauração de inquérito destinado a apurar as 

infrações às disposições desta Lei.

Art. 8º. - A alienação e a concessão de terras públicas, na faixa de Fronteira, 

não poderão exceder de 3000 ha (três mil hectares), sendo consideradas como 

uma só unidade as alienações e concessões feitas a pessoas jurídicas que tenham 

administradores, ou detentores da maioria do capital comuns.

§ 1º. - O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e 

mediante prévia autorização do Senado Federal, poderá autorizar a alienação e a 

concessão de terras públicas acima do limite estabelecido neste artigo, desde que 

haja manifesto interesse para a economia regional.

§ 2º. - A alienação e a concessão de terrenos urbanos reger-se-ão por legislação 

específica.

Art. 9º. - Toda vez que existir interesse para a Segurança Nacional, a união 

poderá concorrer com o custo, ou parte deste, para a construção de obras públicas 

a cargo dos Municípios total ou parcialmente abrangidos pela Faixa de Fronteira.

§ 1º. - A Lei Orçamentária Anual da União consignará, para a Secretaria-Geral do 

Conselho de Segurança Nacional, recursos adequados ao cumprimento do dis-

posto neste artigo. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31.8.2001)

§ 2º. - Os recursos serão repassados diretamente às Prefeituras Municipais, 
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mediante a apresentação de projetos específicos.

Art. 10. - Anualmente, o Desembargador - Corregedor da Justiça Estadual, 

ou magistrado por ele indicado, realizará correção nos livros dos Tabeliães e Ofi-

ciais do Registro de Imóveis, nas comarcas dos respectivos estados que possuí-

rem municípios abrangidos pelo Faixa de Fronteira, para verificar o cumprimento 

desta Lei, determinando, de imediato, as providências que forem necessárias.

Parágrafo único - Nos Territórios Federais, a correção prevista neste artigo será 

realizada pelo Desembargador - Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios.

Art. 11 - O § 3º do artigo 6º do Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 

1970, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - .....................................................................................

 ..................................................................................................

§ 3º. Caberá recurso ao Presidente da República dos atos de que trata o parágrafo 

anterior, quando forem denegatórios ou implicarem a modificação ou cassação de 

atos já praticados.” 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a 

Lei nº 2.597, de 12 de setembro de 1955, e demais disposições em contrário.

Brasília, 2 de maio de 1979; 158º da Independência e 91º da República.

JOÃO B. DE FIGUEIREDO

Petrônio Portela

Danilo Venturini

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 3.5.1979



116

:: Relatório Final do I Encontro dos Municípios de Fronteira

Decreto no 85.064, de agosto de 1980

Regulamenta a Lei nº 6.634, de 2 de maio 

de 1979, que dispõe sobre a Faixa de 

Fronteira

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 81, item III, da Constituição, 

DECRETA:

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art 1º - Este regulamento estabelece procedimentos a serem seguidos para 

a prática de atos que necessitem de assentimento prévio do Conselho de Segu-

rança Nacional (CSN), na Faixa de Fronteira, considerada área indispensável à 

segurança nacional e definida pela Lei no 6.634, de 2 de maio de 1979, como a 

faixa interna de cento e cinqüenta (150) quilômetros de largura, paralela à linha 

divisória terrestre do território nacional. 

Art 2º - O assentimento prévio será formalizado, em cada caso, em ato da 

Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional (SG/CSN), publicado no, 

Diário Oficial da União e comunicado ao órgão federal interessado. 

Parágrafo único - A modificação ou a cassação das concessões ou autori-

zações já efetuadas também serão formalizadas, em cada caso, através de ato da 

SG/CSN, publicado no Diário Oficial da União. 

Art 3º - Somente serão examinados pela SG/CSN os pedidos de assenti-

mento prévio instruídos na forma deste regulamento. 

Parágrafo único - Os pedidos serão apresentados aos órgãos federais indicados 

neste regulamento aos quais incumbirá: 

I - exigir do interessado a documentação prevista neste regulamento relativa ao 

objeto do pedido; 

II - emitir parecer conclusivo sobre o pedido, à luz da legislação específica; 

III - encaminhar o pedido à SG/CSN; e 

IV - adotar, após a decisão da SG/CSN, todas as providências cabíveis, inclu-

sive as relativas à entrega, ao requerente, da documentação expedida por aquela 

Secretaria-Geral. 

Art 4º - Das decisões denegatórias ou que implicarem modificação ou cas-

sação de autorizações já concedidas, caberá recurso ao Presidente da República, 

no prazo de cento e vinte (120) dias, contados da sua publicação no Diário Oficial 

da União. 
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§ 1º - O recurso não terá efeito suspensivo salvo se o Presidente da Repú-

blica expressamente o determinar. 

§ 2º - O recurso será apresentado à SG/CSN que a submeterá, nos ses-

senta (60) dias seguintes ao seu recebimento, ao Presidente da República. 

CAPÍTULO II 

DA ALIENAÇÃO E CONCESSÃO DE TERRAS PÚBLICAS 

Art 5º - Para a alienação e a concessão de terras públicas na Faixa de Fron-

teira, o processo terá início no instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). 

Art 6º - As empresas que desejarem adquirir terras públicas na Faixa de 

Fronteira deverão instruir seus pedidos com a cópia do estatuto ao contrato social 

e respectivas alterações além de outros documentos exigidos pela legislação agrá-

ria específica. 

Art 7º - Os processos para a alienação ou concessão de terras públicas na 

Faixa de Fronteira serão remetidos pelo INCRA à SG/CSN, com o respectivo pare-

cer, sendo restituídos aquela autarquia após apreciados. 

CAPÍTULO III 

DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO 

Art 8º - Para a execução dos serviços de radiodifusão de sons e radiodifusão 

de sons e imagens, na Faixa de Fronteira, serão observadas as prescrições gerais 

da legislação específica de radiodifusão e o processo terá início no Departamento 

Nacional de Telecomunicações (DENTEL). 

Art 9º - O assentimento prévio do CSN, para a instalação de meios de comu-

nicação destinados à exploração de serviços de radiodifusão de sons ou radiodi-

fusão de sons e imagens, será necessário apenas na hipótese de as estações 

geradoras se localizarem dentro da Faixa de Fronteira. 

Art 10. - Na hipótese do artigo anterior, as empresas deverão fazer constar 

expressamente de seus estatutos ou contratos sociais que: 

I - O capital social, na sua totalidade, pertencerá sempre a pessoas físicas 

brasileiras; 

II - O quadro do pessoal será sempre constituído, ao menos, de dois terços (2/3) 

de trabalhadores brasileiros; 

III - a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa da empresa 

caberão somente a brasileiros natos; 

IV - as cotas ou ações representativas do capital social serão inalienáveis e incau-

cionáveis a estrangeiros ou a pessoas jurídicas; e 

V - a empresa não poderá efetuar nenhuma alteração do seu instrumento social 
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sem prévia autorização dos órgãos competentes. 

Parágrafo único - As empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima 

deverão, ainda, fazer constar em seu estatuto social, que as ações representativas 

do capital social serão sempre nominativas. 

Art 11. - As empresas pretendentes à execução dos serviços de radiodi-

fusão, na Faixa de Fronteira, deverão instruir suas propostas com os seguintes 

documentos, além dos exigidos pela legislação específica de radiodifusão: 

I - cópia dos atos constitutivos (se ainda em formação) ou cópia do estatuto, con-

trato social e respectivas alterações (se empresa já constituída), em que constem 

as cláusulas mencionadas no artigo anterior; 

II - prova de nacionalidade de todos os administradores ou sócios-cotistas (cópia 

da Certidão de Nascimento para os solteiros; cópia da Certidão de Casamento 

para os casados; cópia da Certidão de Casamento, com respectiva averbação, 

para os desquitados ou separados judicialmente ou divorciados e cópia da Certi-

dão de Casamento e de Óbito do cônjuge, para os viúvos); 

III - prova de estarem em dia com as suas obrigações referentes ao Serviço Militar 

de todos os administradores ou sócios-cotistas; e 

IV - prova de estarem em dia com as suas obrigações relacionadas com a Justiça 

Eleitoral de todos os administradores ou sócios-cotistas. 

Parágrafo único - As empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima 

deverão, ainda, apresentar relação nominal dos acionistas, com os respectivos 

números de ações. 

Art 12 - O procedimento para a obtenção do assentimento prévio do CSN, 

pelas empresas de radiodifusão, será o seguinte:

I - para empresas em formação ou para aqueIas que desejarem, pela primeira vez, 

executar o serviço na Faixa de Fronteira - requerimento instruído com os documen-

tos exigidos pela legislação específica de radiodifusão e os mencionados no artigo 

anterior, dirigido ao DENTEL que, após emitir parecer, encaminhará o respectivo 

processo à SG/CSN, para apreciação e posterior restituição àquele Departamento; 

e 

II - para empresas que já possuem o assentimento prévio para executar o serviço 

na Faixa de Fronteira e que desejem efetuar alteração em seu instrumento social, 

para posterior registro, referente a alteração do objeto social; mudança do nome 

comercial ou endereço da sede; eleição de novo administrador; admissão de novo 

sócio-cotista; transformação, incorporação, fusão e cisão; ou reforma total dos 

estatutos ou contrato social - requerimento instruído com os documentos exigidos 

pela legislação específica de radiodifusão, a proposta de alteração estatutária ou 

contratual e as cópias dos documentos pessoais, mencionados no art. 11, dos 

novos administradores ou sócios-cotistas, quando for o caso, dirigido ao DENTEL, 

seguindo-se o processamento descrito no item I. 

Parágrafo único - Caberá ao DENTEL o encaminhamento dos atos constitutivos, 
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instrumentos sociais e respectivas alterações estatutárias e contratuais à empresa 

requerente, para posterior registro nas Juntas Comerciais dos Estados e Territórios 

Federais. 

Art 13 - Às Universidades e Fundações que desejarem executar os serviços 

de radiodifusão na Faixa de Fronteira, serão aplicadas, no que couber, as disposi-

ções deste regulamento. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO 

Art 14 - Para a execução das atividades de pesquisa, lavra, exploração e 

aproveitamento de recursos minerais, salvo aqueles de imediata aplicação na 

construção civil, na Faixa de Fronteira, serão obedecidas as prescrições gerais 

da legislação específica de mineração e o processo terá início no Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

Art 15 - Entende-se por empresa de mineração, para os efeitos deste regu-

lamento, a firma ou sociedade constituída e domiciliada no País, qualquer que seja 

a sua forma jurídica e entre cujos objetivos esteja o de realizar a pesquisa, lavra, 

exploração e aproveitamento dos recursos minerais no território nacional. 

§ 1º - Os componentes da firma ou sociedade a que se refere o presente artigo 

podem ser pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, mas nominal-

mente, representadas no ato, constitutivo da empresa. 

§ 2º - No caso de pessoa física ou empresa individual, só a brasileiro será permi-

tido o estabelecimento ou exploração das atividades previstas neste capítulo. 

§ 3º - É vedada a delegação de poderes reção ou gerência a estrangeiro, ainda 

que por procuração outorgada pela sociedade ou empresa individual. 

Art 16 - O assentimento prévio do CSN, para a execução das atividades 

de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, será 

necessário: 

I - para as empresas que se estabelecerem na Faixa de Fronteira; e 

II - para as empresas que irão operar dentro da Faixa de Fronteira. 

Art 17 - Nas hipóteses do artigo anterior, as empresas deverão fazer constar 

expressamente de seus estatutos ou contratos sociais que: 

I - pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital pertencerá sempre a 

brasileiros; 

II - o quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos, 2/3 (dois terços) 

de trabalhadores brasileiros; e 

III - a administração ou gerência caberá sempre a maioria de brasileiros, assegu-

rados a estes poderes predominantes. 

Parágrafo único - As empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima 

deverão, ainda, fazer constar em seu estatuto social que as ações representativas 
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do capital social revestirão sempre a forma nominativa. 

Art 18. - As empresas individuais deverão fazer constar em suas declara-

ções de firmas que: 

I - o quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos, 2/3 (dois terços) 

de trabalhadores brasileiros; e 

II - a administração ou a gerência caberá sempre a brasileiros. 

Art 19. - As sociedades enquadradas no art. 16 deverão instruir seus pedi-

dos com os seguintes documentos, além dos exigidos pela legislação específica 

de mineração: 

I - cópia dos atos constitutivos (se ainda em formação) ou cópia do estatuto, con-

trato social e respectivas alterações (se empresa já constituída), em que constem 

as cláusulas mencionadas no art. 17; 

II - prova de nacionalidade de todos os administradores ou sócios-cotístas (cópia 

da Certidão de Nascimento para os solteiros; cópia da Certidão de Casamento 

para os casados; cópia da Certidão de Casamento, com respectiva averbação, 

para os desquitados ou separados judicialmente ou divorciados e cópia da Certi-

dão de Casamento e de Óbito do cônjuge, para os viúvos); 

III - prova de estarem em dia com as suas obrigações referentes ao Serviço Militar 

de todos os administradores ou sócios-cotístas; e 

IV - prova de estarem em dia com as suas obrigações relacionadas com a Justiça 

Eleitoral de todos os administradores ou sócios-cotistas. 

Parágrafo único - As empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima 

deverão, ainda, apresentar relação nominal, contendo a nacionalidade e número 

de ações de todos os acionistas. 

Art 20 - As pessoas físicas ou empresas individuais deverão instruir seus 

pedidos com os seguintes documentos, além dos exigidos pela legislação especí-

fica de mineração: 

I - cópia da declaração de firma, em que constem as cláusulas mencionadas no 

art. 18, quando empresa, individual; 

II - cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso; 

III - prova de estarem em dia com as suas obrigações referentes ao Serviço Militar; 

e 

IV - prova de estarem em dia com as suas obrigações relacionadas com a Justiça 

Eleitoral. 

Art 21 - O procedimento para a obtenção do assentimento prévio do CSN, 

pelas empresas de mineração, será o seguinte:

I - para empresas em formação ou para aqueIas que desejarem, pela primeira 

vez, executar as atividades na Faixa de Fronteira - requerimento instruído com os 

documentos exigidos pela legislação específica de mineração e os mencionados 

nos artigos 19 ou 20, conforme o caso, dirigido ao DNPM que, após emitir parecer, 

encaminhará o respectivo processo à SG/CSN, para apreciação e posterior resti-
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tuição àquele Departamento; e 

II - para empresas que já possuem o assentimento prévio para executar as ativi-

dades na Faixa de Fronteira e que desejem efetuar alteração em seu instrumento 

social, para posterior registro, referente a alteração do objeto social; mudança 

do nome comercial ou endereço da sede; eleição ou substituição de diretores na 

administração ou gerência; alteração nas atribuições e competências de adminis-

tradores; modificação na participação do capital social; aumento de capital social 

nos casos de emissão e/ou subscrição pública ou particular de ações; mudança 

na forma das ações; entrada ou retirada de novos acionistas; transformação, incor-

poração, fusão e cisão; retirada e/ou admissão de sócios-cotistas; ou reforma total 

dos estatutos ou contrato social - requerimento instruído com os documentos exi-

gidos pela legislação específica de mineração a proposta de alteração estatutária 

ou contratual e as cópias dos documentos pessoais mencionados no art. 19 dos 

novos administradores ou sócios-cotistas, quando for o caso, dirigido ao DNPM, 

seguindo-se o processamento descrito no Item I. 

Parágrafo único - Caberá ao DNPM o encaminhamento dos atos constitutivos, ins-

trumentos sociais e respectivas alterações estatutárias e contratuais à empresa 

requerente, para posterior registro nas Juntas Comerciais dos Estados e Territórios 

Federais. 

CAPÍTULO V 

DA COLONIZAÇÃO E LOTEAMENTOS RURAIS 

Art 22 - Para a execução das atividades de colonização e loteamentos 

rurais, na Faixa de Fronteira, serão observadas as prescrições gerais da legislação 

agrária específica e o processo terá início no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforme Agrária (INCRA). 

Art 23 - Entende-se por empresa particular de colonização, para os efeitos 

deste regulamento, as pessoas físicas ou jurídicas, estas constituídas e domicilia-

das no País, que tiverem por finalidade executar programa de valorização de área 

ou distribuição, de terras. 

§ 1º - No caso de pessoa física ou empresa individual, só a brasileiro será permi-

tido executar as atividades previstas neste artigo. 

§ 2º - É vedada a delegação de poderes de direção ou gerência a estrangeiro, 

ainda que por procuração outorgada pela sociedade ou empresa individual. 

Art 24 - O assentimento prévio do CSN para a execução das atividades de 

colonização e loteamentos rurais, na Faixa de Fronteira, será necessário: 

I - na alienação de terras públicas, para a empresa vencedora de licitação publi-

cada no Diário Oficial da União; e 

II - na alienação de terras particulares, para as empresas que as desejarem adqui-

rir, quando da apresentação dos respectivos projetos. 
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Art 25 - Nas hipóteses do artigo anterior, as empresas deverão fazer constar 

de seus estatutos ou contratos sociais as cláusulas mencionadas nos artigos 17 

ou 18, conforme o caso. 

Art 26 - As empresas enquadradas no art. 24 deverão instruir seus proces-

sos com os documentos discriminados nos artigos 19 ou 20, conforme o caso. 

Art 27 - As empresas de colonização e loteamento rurais que já possuem 

autorização para operar na Faixa de Fronteira necessitarão do assentimento pré-

vio do CSN para efetuarem alterações em seu instrumento social, para posterior 

registro nos casos previstos no item II do art. 21. 

Art 28 - Após instruídos pelo INCRA, os processos de colonização e lotea-

mentos rurais, na Faixa de Fronteira, serão encaminhados a SG/CSN para apre-

ciação e posterior restituição àquela autarquia. 

Parágrafo único - Caberá ao INCRA o encaminhamento dos atos constitutivos, 

instrumentos sociais e respectivas alterações estatutárias e contratuais à empresa 

requerente, para posterior registro nas Juntas Comerciais dos Estados e Territórios 

Federais. 

CAPÍTULO VI 

DAS TRANSAÇÕES COM IMÓVEIS RURAIS, ENVOLVENDO ESTRANGEIROS 

Art 29. - Os negócios jurídicos que, direta ou indiretamente, implicarem 

obtenção da posse, do domínio ou de qualquer outro direito real sobre imóvel rural 

situado na Faixa de Fronteira, dependerão do assentimento prévio do CSN e o pro-

cesso terá início no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

quando adquirente de titularidade daqueles direitos: 

I - pessoa física estrangeira residente no Brasil; 

II - pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no País; ou 

III - pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, detendo a maioria 

de seu capital social, pessoa física estrangeira aqui não residente ou pessoa jurí-

dica estrangeira sediada no exterior. 

Art 30. - As pessoas jurídicas referidas nos itens II e III do artigo anterior 

somente poderão obter o assentimento prévio quando o imóvel rural pretendido se 

destinar a implantação de projeto agrícola, pecuário, industrial ou de colonização, 

vinculado aos seus objetivos estatutários. 

Art 31. - As pessoas físicas estrangeiras que desejarem adquirir imóvel rural, 

na Faixa de Fronteira, deverão instruir seus pedidos com os seguintes documen-

tos, além dos exigidos pela legislação agrária específica: 

I - cópia da Carteira de Identidade para Estrangeiro; 

II - declaração do interessado, de que não está respondendo a inquérito ou ação 

penal, nem foi condenado pela justiça de seu País ou do Brasil; 

III - prova de propriedade do imóvel pretendido, incluindo sua cadeia dominial; e 
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IV - cópia do Certificado de Cadastro do INCRA, referente ao exercício em vigor. 

Parágrafo único - No texto do requerimento para a aquisição do imóvel rura, o inte-

ressado deverá declarar sua residência e o endereço para correspondência. 

Art 32 - As pessoas jurídicas estrangeiras referidas nos itens II e III do art. 

29 que desejarem adquirir imóvel rural, na Faixa de Fronteira, deverão instruir seus 

pedidos com os seguintes documentos, além dos exigidos pela legislação agrária 

específica: 

I - cópia do estatuto ou contrato social da empresa; 

II - autorização para a peticionária funcionar no Brasil, em se tratando de empresa 

estrangeira; 

III - cópias dos atos de eleição da diretoria e da alteração do nome comercial da 

empresa, se for o caso; 

IV - relação nominal, contendo a nacionalidade e número de ações dos acionistas 

da empresa, quando se tratar de sociedade anônima, em se tratando de empresa 

brasileira; 

V - prova de propriedade do imóvel pretendido, incluindo sua cadeia dominial; e 

VI - cópia do Certificado de Cadastro do INCRA, referente ao exercício em vigor. 

Art 33 - Os processos para transação de imóveis rurais com estrangeiros, 

na Faixa de Fronteira, serão remetidos pelo INCRA à SG/CSN, com o respectivo 

parecer, sendo restituídos àquela autarquia após apreciados. 

CAPÍTULO VII 

DA PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIROS EM PESSOA JORÍDICA BRASILEIRA 

Art 34 - A participação, a qualquer título, de estrangeiro, pessoa natural ou 

jurídica, em pessoa jurídica brasileira que seja titular de direito real sobre imó-

vel rural localizado na Faixa de Fronteira, dependerá do assentimento prévio do 

CSN. 

§ 1º - São direitos reais, assim definidos no Código Civil Brasileiro, além da pro-

priedade e da posse, a enfiteuse ou aforamento, as servidões, o usufruto, o uso, 

a habitação, as rendas expressamente constituídas sobre imóveis, a anticrese e a 

hipoteca. 

§ 2º - A pessoa jurídica que desrespeitar a exigência deste artigo sujeitar-se-á à 

dissolução, na forma da legislação pertinente. 

Art 35 - Para a lavratura e o registro de escritura de alienação ou de consti-

tuição de direito real, que tiver por objeto imóvel rural situado na Faixa de Fronteira, 

em que o outorgado for pessoa jurídica, será indispensável verificar se dela parti-

cipa, como sócio ou acionista, pessoa física ou jurídica estrangeira. 

Parágrafo único - A verificação de que trata este artigo far-se-á da seguinte 

maneira: 

I - em se tratando de sociedade anônima - à vista da relação nominal dos acionis-
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tas, contendo a nacionalidade, o número de ações com direito a voto e a soma das 

participações, a qual deverá coincidir com o capital declarado no estatuto social da 

empresa; a relação será firmada pelos diretores da empresa, responsáveis pela 

exação da informação, com a declaração de que foi feita de conformidade com os 

dados existentes no Livro de Registro de Ações da sociedade; e 

II - em se tratando de sociedade de outro tipo - à vista do contrato social e de suas 

alterações. 

Art 36 - O assentimento prévio para os atos previstos neste capítulo será 

dado mediante solicitação do interessado à SG/CSN. 

CAPÍTULO VIII 

DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA FAIXA DE FRONTEIRA

Art 37 - Para habilitar-se ao auxílio financeiro destinado à execução de obras 

públicas, previsto no art. 9º da Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, os municípios 

total ou parcialmente localizados na Faixa de Fronteira deverão, até 31 de julho do 

ano anterior ao da concessão, encaminhar à SG/CSN dados sucintos sobre a obra 

que pretendem realizar e seu orçamento estimado. 

Parágrafo único - Em casos especiais, devidamente justificados, poderá ser conce-

dido auxílio para aquisição de máquinas e equipamentos. 

Art 38 - A SG/CSN estudará os pedidos de auxílio e, a partir de 1º de setem-

bro, informará às Prefeituras Municipais da concessão ou não do auxílio solicitado. 

Art 39 - Os recursos serão repassados diretamente às Prefeituras Munici-

pais por intermédio da agência do Banco do Brasil S.A. 

Art 40 - A aplicação dos recursos está sujeita a comprovação perante o Tri-

bunal de Contas da União, por Intermédio da SG/CSN. 

§ 1º - O emprego dos recursos limitar-se-á no exercício financeiro em que foram 

concedidos, podendo ser aproveitados no exercício imediato, como Restos a Pagar, 

desde que devidamente empenhados no exercício do recebimento. 

§ 2º - Enquanto as prestações de contas não forem apresentadas, as Prefeituras 

Municipais não estarão habilitadas ao recebimento de auxílios posteriores. 

Art 41 - A SG/CSN baixará instruções detalhadas, visando a orientar as 

Prefeituras Municipais quanto à habilitação e repasse dos auxílios, aplicação dos 

recursos e prestação de contas. 

CAPÍTULO IX 

DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DO REGISTRO DO COMÉRCIO 

Art 42 - As Juntas Comerciais dos Estados e dos Territórios Federais exigi-

rão prova do assentimento prévio de CSN nos seguintes casos: 

I - execução dos serviços de radiodifusão, de que trata o Capítulo III: 
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a) para inscrição dos atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais das 

empresas que desejarem, pela primeira vez, executar o serviço na Faixa de 

Fronteira; e 

b) para inscrição das alterações nos instrumentos sociais, listadas no Item 

II do art. 12; e 

II - execução das atividades de mineração, de que trata o Capítulo IV e de coloni-

zação e loteamentos rurais, de que trata o Capítulo V: 

a).para inscrição dos atos constitutivos, declarações de firma, estatutos ou 

contratos sociais das empresas que desejarem, pela primeira vez, executar 

as atividades na Faixa de Fronteira; e 

b) para inscrição das alterações nos instrumentos sociais, listadas no item 

II do art. 21. 

Art 43 - A abertura de filiais, agências, sucursais, postos ou quaisquer outros 

estabelecimentos com poder de representação ou mandato da matriz, na Faixa 

de Fronteira, relacionados com a prática de atos que necessitam do assentimento 

prévio, implicará o cumprimento das prescrições deste regulamento. 

Art 44 - Será dispensado ato formal da SG/CSN, nos casos de dissolução, 

liquidação ou extinção das empresas que obtiveram o assentimento prévio para 

exercerem atividades na Faixa de Fronteira, na forma deste regulamento, cabendo 

ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) comunicar tais ocor-

rências àquela Secretaria-Geral, para fins de controle. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 45 - As entidades da administração indireta, da União, dos Estados e 

dos Municípios, aplicam-se, no que couber, as disposições deste regulamento, não 

lhes sendo exigível, porém, que adotem para suas ações a forma nominativa. 

Art 46 - Os Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis exigirão prova do 

assentimento prévio do CSN para as transações com imóveis rurais, envolvendo 

estrangeiros, de que trata o Capítulo VI e obedecidas as prescrições da legislação 

que regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no País ou pessoa 

jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. 

Art 47 - Trimestralmente, os Cartórios de Registro de Imóveis remeterão à 

Corregedoria da Justiça Estadual a que estiverem subordinados ou à Corregedoria 

da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à repartição estadual do INCRA e 

à SG/CSN, relação das aquisições de imóveis rurais por pessoas físicas ou jurídi-

cas estrangeiras, situados na Faixa de Fronteira, do qual constarão os seguintes 

dados: 

I - menção do documento de identidade das partes contratantes ou dos respecti-

vos atos constitutivos, se pessoas jurídicas; 
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II - memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e confronta-

ções; e 

III - transcrição da autorização do órgão competente. 

Art 48 - A SG/CSN solicitará, das autoridades e órgãos competentes, 

a instauração de inquérito destinado a apurar as infrações ao disposto neste 

regulamento. 

Art 49 - Os atos previstos neste regulamento, se praticados sem o assenti-

mento prévio do CSN, serão nulos de pleno direito e sujeitarão os responsáveis à 

multa de até vinte por cento (20%) do valor declarado do negócio irregularmente 

realizado. 

Art 50 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de agosto de 1980; 159º da Independência e 92º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Danilo Venturini 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.8.1980
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Lei no 5.709, de 7 de outubro de 1971

Regula a Aquisição de Imóvel Rural por 

Estrangeiro Residente no País ou Pessoa 

Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar 

no Brasil, e dá outras Providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º - O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica estrangeira 

autorizada a funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista 

nesta Lei. 

§ 1º - Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta Lei a pessoa 

jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físi-

cas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham 

sede no Exterior. 

§ 2º As restrições estabelecidas nesta lei não se aplicam aos casos de 

transmissão causa mortis

§ 2º - As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam aos casos de 

sucessão legítima, ressalvado o disposto no art. 7º. (Redação dada pela Lei no 

6.572, de 30/09/78)

Art 2º Ao estrangeiro, que pretenda imigrar para o Brasil, é facultado cele-

brar, ainda em seu país de origem, compromisso de compra e venda de imóvel 

rural, desde que, dentro de 3 (três) anos, contados da data do contrato, venha fixar 

domicílio no Brasil e explorar o imóvel. (Revogado pela Lei nº 6.815, de 19/08/80)

§ 1º Se o compromissário comprador descumprir qualquer das condições esta-

belecidas neste artigo, reputar-se-á absolutamente ineficaz o compromisso de 

compra e venda, sendo-lhe defeso adquirir, por qualquer modo, a propriedade do 

imóvel. (Revogado pela Lei nº 6.815, de 19/08/80)

§ 2º No caso previsto no parágrafo antecedente, caberá ao promitente vendedor 

propor a ação para declarar a ineficácia do compromisso, estando desobrigado de 

restituir as importâncias que receber do compromissário comprador. (Revogado 

pela Lei nº 6.815, de 19/08/80)

§ 3º O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado, ouvido o setor compe-

tente do Ministério da Agricultura, caso o promitente comprador já tenha utilizado 

o imóvel na implantação de projeto de culturas permanentes. (Revogado pela Lei 

nº 6.815, de 19/08/80)

§ 4º As disposições dêste artigo constarão, obrigatòriamente, dos compromissos 

de compra e venda nêle referidos, sob pena de nulidade dos respectivos contratos. 



12�

:: Relatório Final do I Encontro dos Municípios de Fronteira

(Revogado pela Lei nº 6.815, de 19/08/80). 

Art. 3º - A aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá 

exceder a 50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou 

descontínua. 

§ 1º - Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 (três) módulos, a aqui-

sição será livre, independendo de qualquer autorização ou licença, ressalvadas as 

exigências gerais determinadas em lei. 

§ 2º - O Poder Executivo baixará normas para a aquisição de área compreen-

dida entre 3 (três) e 50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida. (Vide Lei nº 

8.629, de 1993)

§ 3º - O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, 

poderá aumentar o limite fixado neste artigo. 

Art. 4º - Nos loteamentos rurais efetuados por empresas particulares de 

colonização, a aquisição e ocupação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da área 

total serão feitas obrigatoriamente por brasileiros. 

Art. 5º - As pessoas jurídicas estrangeiras referidas no art. 1º desta Lei 

só poderão adquirir imóveis rurais destinados à implantação de projetos agrí-

colas, pecuários, industriais, ou de colonização, vinculados aos seus objetivos 

estatutários. 

§ 1º - Os projetos de que trata este artigo deverão ser aprovados pelo Ministério 

da Agricultura, ouvido o órgão federal competente de desenvolvimento regional na 

respectiva área. 

§ 2º - Sobre os projetos de caráter industrial será ouvido o Ministério da Indústria 

e Comércio. 

Art. 6º - Adotarão obrigatoriamente a forma nominativa as ações de socie-

dades anônimas: 

I - que se dediquem a loteamento rural; 

II - que explorem diretamente áreas rurais; e 

III - que sejam proprietárias de imóveis rurais não vinculados a suas atividades 

estatutárias. 

Parágrafo único. A norma deste artigo não se aplica às entidades mencionadas no 

art. 4º do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 7º - A aquisição de imóvel situado em área considerada indispensável à 

segurança nacional por pessoa estrangeira, física ou jurídica, depende do assenti-

mento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 8º - Na aquisição de imóvel rural por pessoa estrangeira, física ou jurí-

dica, é da essência do ato a escritura pública. 

Art. 9º - Da escritura relativa à aquisição de área rural por pessoas físicas 

estrangeiras constará, obrigatoriamente: 

I - menção do documento de identidade do adquirente; 
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II - prova de residência no território nacional; e 

III - quando for o caso, autorização do órgão competente ou assentimento prévio 

da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa jurídica estrangeira, constará da escritura 

a transcrição do ato que concedeu autorização para a aquisição da área rural, bem 

como dos documentos comprobatórios de sua constituição e de licença para seu 

funcionamento no Brasil. 

Art. 10 - Os Cartórios de Registro de Imóveis manterão cadastro especial, 

em livro auxiliar, das aquisições de terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas 

e jurídicas, no qual deverá constar: 

I - menção do documento de identidade das partes contratantes ou dos respecti-

vos atos de constituição, se pessoas jurídicas; 

II - memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e confronta-

ções; e 

III - transcrição da autorização do órgão competente, quando for o caso. 

Art. 11 - Trimestralmente, os Cartórios de Registros de Imóveis remeterão, 

sob pena de perda do cargo, à Corregedoria da Justiça dos Estados a que estive-

rem subordinados e ao Ministério da Agricultura, relação das aquisições de áreas 

rurais por pessoas estrangeiras, da qual constem os dados enumerados no artigo 

anterior. 

Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segu-

rança nacional, a relação mencionada neste artigo deverá ser remetida também à 

Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 12 - A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, físi-

cas ou jurídicas, não poderá ultrapassar a um quarto da superfície dos Municípios 

onde se situem, comprovada por certidão do Registro de Imóveis, com base no 

livro auxiliar de que trata o art. 10. 

§ 1º - As pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias, em cada 

Município, de mais de 40% (quarenta por cento) do limite fixado neste artigo. 

§ 2º - Ficam excluídas das restrições deste artigo as aquisições de áreas rurais: 

I - inferiores a 3 (três) módulos; 

II - que tiverem sido objeto de compra e venda, de promessa de compra e venda, 

de cessão ou de promessa de cessão, mediante escritura pública ou instrumento 

particular devidamente protocolado no Registro competente, e que tiverem sido 

cadastradas no INCRA em nome do promitente comprador, antes de 10 de março 

de 1969; 

III - quando o adquirente tiver filho brasileiro ou for casado com pessoa brasileira 

sob o regime de comunhão de bens. 

§ 3º - O Presidente da República poderá, mediante decreto, autorizar a aquisição 

além dos limites fixados neste artigo, quando se tratar de imóvel rural vinculado a 

projetos julgados prioritários em face dos planos de desenvolvimento do País. 
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Art. 13 - O art. 60 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 60. Para os efeitos desta Lei, consideram-se empresas 

particulares de colonização as pessoas físicas, nacionais ou 

estrangeiras, residentes ou domiciliadas no Brasil, ou jurídicas, 

constituídas e sediadas no País, que tiverem por finalidade 

executar programa de valorização de área ou distribuição de 

terras”. 

Art. 14 - Salvo nos casos previstos em legislação de núcleos coloniais, onde 

se estabeleçam em lotes rurais, como agricultores, estrangeiros imigrantes, é 

vedada, a qualquer título, a doação de terras da União ou dos Estados a pessoas 

estrangeiras, físicas ou jurídicas. 

Art. 15 - A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é 

nula de pleno direito. O tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a 

transcrever responderão civilmente pelos danos que causarem aos contratantes, 

sem prejuízo da responsabilidade criminal por prevaricação ou falsidade ideoló-

gica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel. 

Art. 16 - As sociedades anônimas, compreendidas em quaisquer dos incisos 

do caput do art. 6º, que já estiverem constituídas à data do início da vigência desta 

Lei, comunicarão, no prazo de 6 (seis) meses, ao Ministério da Agricultura a rela-

ção das áreas rurais de sua propriedade ou exploração. 

§ 1º - As sociedades anônimas, indicadas neste artigo, que não converterem em 

nominativas suas ações ao portador, no prazo de 1 (um) ano do início da vigência 

desta Lei, reputar-se-ão irregulares, ficando sujeitas à dissolução, na forma da lei, 

por iniciativa do Ministério Público. 

§ 2º - No caso de empresas concessionárias de serviço público, que possuam 

imóveis rurais não vinculados aos fins da concessão, o prazo de conversão das 

ações será de 3 (três) anos. 

§ 3º - As empresas concessionárias de serviço público não estão obrigadas a con-

verter em nominativas as ações ao portador, se dentro do prazo de 3 (três) anos, 

contados da vigência desta Lei, alienarem os imóveis rurais não vinculados aos 

fins da concessão. 

Art. 17 - As pessoas jurídicas brasileiras que, até 30 de janeiro de 1969, 

tiverem projetos de colonização aprovados nos termos do art. 61 da Lei nº 4.504, 

de 30 de novembro de 1964, poderão, mediante autorização do Presidente da 

República, ouvido o Ministério da Agricultura, concluí-los e outorgar escrituras defi-

nitivas, desde que o façam dentro de 3 (três) anos e que a área não exceda, para 

cada adquirente, 3 (três) módulos de exploração indefinida. 

Art. 18 - São mantidas em vigor as autorizações concedidas, com base nos 

Decretos-leis nos 494, de 10 de março de 1969, e 924, de 10 de outubro de 1969, 

em estudos e processos já concluídos, cujos projetos tenham sido aprovados pelos 
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órgãos competentes. 

Art. 19 - O Poder Executivo baixará, dentro de 90 (noventa) dias, o regula-

mento para execução desta Lei. 

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 21 - Revogam-se os Decretos-leis no 494, de 10 de março de 1969, e 

924, de 10 de outubro de 1969, e demais disposições em contrário. 

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

L. F. Cirne Lima

Marcus Vinícius Pratini de Moraes

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.10.1971
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Lei no 10.164, de 27 de dezembro de 2000

Prorroga o prazo para as ratificações de 

concessões e alienações de terras feitas 

pelos Estados na faixa de fronteira e dá 

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2001 o prazo para que o 

detentor de título de alienação ou de concessão de terras feitas pelos Estados 

na faixa de fronteira de até cento e cinqüenta quilômetros, ainda não ratificado, 

requeira ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra a ratifica-

ção de que trata o § 1o do art. 5o da Lei no 4.947, de 6 de abril de 1966, observado 

o disposto no Decreto-Lei no 1.141, de 18 de agosto de 1975, e o art. 1o da Lei no 

9.871, de 23 de novembro de 1999. 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da 

República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Gregori

Raul Belens Jungmann Pinto

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.12.2000
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Lei no 9.871, de 23 de novembro de 1999

Estabelece prazo para as ratificações de 

concessões e alienações de terras feitas 

pelos Estados na faixa de fronteira, e dá 

outras providências.

Mensagem de Veto

Conversão da MPv no 1.910-11, de 1999

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica estabelecido o prazo de dois anos, contado de 1o de janeiro de 

1999, para que detentor de título de alienação ou concessão de terras feitas pelos 

Estados na faixa de fronteira de até cento e cinqüenta quilômetros, ainda não 

ratificado, requeira ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Incra, 

a ratificação de que trata o art. 5o, § 1o, da Lei no 4.947, de 6 de abril de 1966,  

observado o disposto no Decreto-Lei no 1.414, de 18 de agosto de 1975. (Vide Lei 

nº 10.164, de 27.12.2000) (Vide Lei no 10.363, de 28.12.2001) (Vide Lei no 10.787, 

de 25.11.2003)

§ 1o Decorrido o prazo estabelecido no caput, sem que tenha sido requerida a 

ratificação autorizada à União, ou não sendo esta possível, por desatendimento às 

disposições do Decreto-Lei no 1.414, de 1975, o Incra deverá:

I - declarar nulo o título de alienação ou concessão, em ato motivado, no qual 

demonstrada a nulidade originária do título e a impossibilidade da ratificação;

II - dar ciência da decisão ao interessado e publicá-la no Diário Oficial da União;

III - promover o cancelamento dos correspondentes registros, na forma do disposto 

na Lei no 6.739, de 5 de dezembro de 1979, procedendo-se em relação a eventu-

ais ocupantes do imóvel conforme o previsto na parte final do art. 6o do referido 

Decreto-Lei;

IV - requerer o registro do imóvel em nome da União no competente Registro de 

Imóveis.

§ 2o O prazo estabelecido neste artigo não impede que o Incra, durante a sua 

fluência, com a finalidade de solucionar grave conflito social, promova, de ofício, 

vistoria objetivando verificar se o imóvel rural alcançado pelo caput preenche todos 

os requisitos necessários à ratificação do respectivo título de propriedade.

§ 3o Reunindo o imóvel, objeto da vistoria de que trata o § 2o, as condições para 

ser ratificado, o Incra expedirá o competente título de ratificação ou, caso contrário, 

procederá na forma prevista no § 1o.

Art. 2o Sempre que o imóvel abrangido por título de que trata o art. 1o for 
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objeto de ação de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrá-

ria, o Incra, de imediato, impugnará o domínio do imóvel.

§ 1o Na hipótese prevista no caput, o preço do imóvel, depositado em juízo, ficará 

retido até a decisão final sobre a propriedade da área.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se às ações judiciais em andamento.

Art. 3o Caso a desapropriação, por interesse social, para fins de reforma 

agrária, recaia sobre imóvel rural, objeto de registro, no Registro de Imóveis, em 

nome de particular, que não tenha sido destacado, validamente, do domínio público 

por título formal ou por força de legislação específica, o Estado, no qual situada a 

área, será citado para integrar a ação de desapropriação.

§ 1o Nas ações judiciais em andamento, o Incra requererá a citação do Estado.

§ 2o Em qualquer hipótese, feita a citação, se o Estado reivindicar o domínio do 

imóvel aplicar-se-á ao caso o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 2o.

§ 3o Nas situações de que trata este artigo, caso venha a ser reconhecido o domí-

nio do Estado sobre a área, fica a União previamente autorizada a desapropriar 

o imóvel rural de domínio do Estado, prosseguindo a ação de desapropriação em 

relação a este.

Art. 4o Ficam ratificados, de ofício, os títulos de alienação ou de concessão 

de terras feitas pelos Estados na faixa de fronteira, referentes a pequenas proprie-

dades rurais, conforme as conceitua o art. 4o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.629, 

de 25 de fevereiro de 1993, devidamente registrados no Registro de Imóveis até 

26 de fevereiro de 1999, desde que o seu proprietário não seja titular do domínio 

de outro imóvel rural.

Parágrafo único. Nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, a ratificação de ofício a 

que se refere este artigo abrange, inclusive a média propriedade, conforme a con-

ceitua o art. 4o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 8.629, de 1993.

Art. 5o Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisó-

ria no 1.910-10. de 24 de setembro de 1999.

Art. 6o (VETADO)

Brasília, 23 de novembro de 1999; 178o da Independência e 111o da 

República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Raul Belens Jungmann Pinto

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.11.1999
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Decreto no 6.047, de 22 de fevereiro de 2007

Institui a Política Nacional de Desenvol-

vimento Regional - PNDR e dá outras 

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos 

arts. 1o, inciso I, § 1o, e 7o da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o A Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR tem como 

objetivo a redução das desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras 

e a promoção da eqüidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento, e deve 

orientar os programas e ações federais no Território Nacional, atendendo ao dis-

posto no inciso III do art. 3o da Constituição. 

Art. 2o  A redução das desigualdades regionais se norteia pelas seguintes 

estratégias:

I - estimular e apoiar processos e oportunidades de desenvolvimento regional, em 

múltiplas escalas; e

II - articular ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor distribuição da 

ação pública e investimentos no Território Nacional, com foco particular nos territó-

rios selecionados e de ação prioritária. 

Parágrafo único.  As estratégias da PNDR devem ser convergentes com os objeti-

vos de inclusão social, de produtividade, sustentabilidade ambiental e competitivi-

dade econômica. 

Art. 3o A PNDR comportará a definição de estratégias de desenvolvimento 

regional nas  escalas seguintes:

I - na escala macrorregional, deverão ser elaborados Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento, atendendo ao disposto no inciso IX do art. 21 da Constituição, 

com prioridade para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, cujas elaboração 

e implementação serão coordenadas pelas instituições responsáveis pelo desen-

volvimento das respectivas áreas de abrangência, sob orientação do Ministério da 

Integração Nacional; e

II - na escala sub-regional, o Governo Federal atuará, prioritariamente, por meio de 

seus Programas, em escala mesorregional, considerada a definição de Mesorregi-

ões Diferenciadas proposta pelo Ministério da Integração Nacional e aprovada pela 
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Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, criada 

pelo Decreto no 4.793, de 23 de julho de 2003.

§ 1o O Ministério da Integração Nacional, mediante portaria, poderá definir os limi-

tes territoriais das Mesorregiões Diferenciadas e outros espaços sub-regionais. 

§ 2o A definição dos limites territoriais das Mesorregiões Diferenciadas, bem assim 

de outros espaços sub-regionais de que trata o parágrafo anterior serão ratifica-

dos pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regio-

nal, observados os critérios da tipologia da PNDR, constante no Anexo II deste 

Decreto. 

§ 3o A definição das treze Mesorregiões Diferenciadas e das nove Sub-Regiões já 

existentes, aprovadas pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desen-

volvimento Regional, listadas no Anexo I deste Decreto, fica dispensada de nova 

aprovação. 

§ 4o São áreas de tratamento prioritário da PNDR o Semi-Árido, a Faixa de Fron-

teira e as Regiões Integradas de Desenvolvimento - RIDE’s, definidas conforme 

Anexo I deste Decreto, bem como outras áreas consideradas relevantes, a partir 

de impacto territorial previsível decorrente de investimentos estruturantes, a serem 

promovidos pelo Governo Federal. 

§ 5o Para fins deste Decreto e, especialmente, do disposto no inciso II do caput 

deste artigo, entende-se por Mesorregião Diferenciada o espaço subnacional con-

tínuo menor que o das macrorregiões, existentes ou em proposição, com iden-

tidade comum, que compreenda áreas de um ou mais Estados da Federação, 

definido para fins de identificação de potencialidades e vulnerabilidades que nor-

teiem a formulação de objetivos socioeconômicos, culturais, político-institucionais 

e ambientais. 

§ 6o Para efeito do disposto no § 4o deste artigo, entende-se como:

I - Faixa de Fronteira, os espaços compreendidos em até cento e cinqüenta quilô-

metros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, conforme estabelecido no § 

2o do art. 20 da Constituição; e

II - Região Integrada de Desenvolvimento, o complexo geoeconômico e social, 

conforme estabelece o art. 43 da Constituição. 

Art. 4o A PNDR se pauta pelos enfoques territoriais e pela articulação inter-

setorial, e será executada mediante promoção e implementação de planos, progra-

mas, ações e instrumentos financeiros. 

Art. 5o A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional apresentará os planos, programas e ações de desenvolvimento regional, 

com a inclusão da sua expressão financeira no Plano Plurianual, e com sua prio-

rização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao Presidente da República, para que 

este considere quanto à sua apresentação conjunta ao Congresso Nacional, nos 

termos do art. 166 da Constituição. 

§ 1o A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento 
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Regional poderá sugerir ao Presidente da República a apresentação de revisões 

e complementação dos planos, programas e ações de desenvolvimento regional, 

bem como do Plano Plurianual, na forma da legislação específica. 

§ 2o A apresentação dos planos, programas e ações de desenvolvimento 

regional ao Presidente da República se dará noventa dias antes do término do 

prazo de encaminhamento do Plano Plurianual ao Congresso Nacional. 

§ 3o Ressalvadas as revisões e complementação de que trata o § 1o deste 

artigo, a alteração da definição de Mesorregiões Diferenciadas e outros espaços 

sub-regionais não afetará o âmbito da aplicação de Políticas e Planos de Desen-

volvimento Regional já aprovados pelo Congresso Nacional. 

CAPÍTULO II

DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS E FISCAIS 

Art. 6o Os planos, programas e ações da PNDR voltados para a redução 

das desigualdades regionais e ampliação das oportunidades de desenvolvimento 

regional serão executados, dentre outros, por meio dos seguintes instrumentos:

I - Orçamento Geral da União;

II - Fundos Constitucionais de Financiamento das regiões Norte - FNO, Nordeste 

- FNE e do Centro-Oeste - FCO;

III - Fundos de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE e Fundo de Desenvolvimento 

da Amazônia - FDA, bem como outros fundos de desenvolvimento regional que 

venham a ser criados;

IV - outros Fundos especialmente constituídos pelo Governo Federal com a finali-

dade de reduzir as desigualdades regionais; 

V - recursos dos Agentes Financeiros Oficiais; e

VI - Incentivos e Benefícios Fiscais. 

§ 1o Os regulamentos necessários à operacionalização dos Fundos e à concessão 

dos Incentivos e Benefícios Fiscais serão estabelecidos pelo Ministério da Integra-

ção Nacional e pelas Agências de Desenvolvimento Regional, nas suas respecti-

vas áreas de competência. 

§ 2o Para efeito do disposto neste artigo:

I - a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regio-

nal poderá aprovar o uso de recursos dos fundos setoriais de Ministérios, com 

expressa anuência destes; e

II - os Ministérios e Agentes Financeiros Oficiais Federais poderão definir critérios 

diferenciados para a execução dos planos, programas e ações da PNDR, para 

priorizar as regiões referidas no art. 3o deste Decreto. 
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CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS QUANTO

À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Art. 7o Compete ao Ministério da Integração Nacional e às suas entidades 

vinculadas, na execução da PNDR:

I - definir e manter atualizada a tipologia da PNDR, objetivando:

a) referenciar a interação com as políticas setoriais;

b) definir indicador específico da distribuição da ação corrente e dos investi-

mentos promovidos por cada uma das políticas setoriais; e

c) orientar os planos, programas e ações da PNDR;

II - ouvir opiniões e sugestões da sociedade, por meio de mecanismos e canais de 

participação que componham instâncias de concertação regional, quanto à formu-

lação dos planos, programas e ações da PNDR, nas diferentes escalas referidas 

no art. 3o deste Decreto;

III - articular com os demais Ministérios a integração de programas e ações seto-

riais, visando a execução dos planos, programas e ações da PNDR;

IV - operacionalizar, juntamente com suas entidades vinculadas, os planos, pro-

gramas e ações da PNDR, atendendo às prioridades definidas pela Câmara de 

Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional;

V - coordenar e manter o sistema de informação e monitoramento dos planos, 

programas e ações da PNDR, possibilitando a todos os órgãos, entidades da admi-

nistração indireta e organizações da sociedade civil:

a) a construção de diagnóstico compartilhado da situação das áreas defini-

das nos termos do art. 3o;

b) o estabelecimento e promoção de estudos e reflexões prospectivas refe-

renciados nestas áreas; e

c) o acompanhamento da atuação do poder público e da iniciativa privada, com 

especial enfoque sobre os investimentos produtivos e em infra-estrutura;

VI - estabelecer as diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos dos Fundos 

referidos nos incisos II e III do art. 6o deste Decreto, inclusive  quanto aos recursos 

disponibilizados ao setor privado; e

VII - propor, em conjunto com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística - IBGE, a ampliação do aparato estatístico e informacional existente, para 

atender os requisitos da atualização periódica da tipologia referida no inciso I deste 

artigo. 

§ 1o A tipologia referida no inciso I deste artigo observará o objeto da PNDR, e 

será elaborada conforme metodologia constante no Anexo II deste Decreto, em 

conjunto com os órgãos e entidade federais com atribuições correlatas, a partir de 

informações sócio-econômicas e produtivas de âmbito municipal, que exprimam 

os padrões de renda e de dinamismo produtivo, representativos da realidade e da 
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dinâmica territorial brasileira. 

§ 2o No desempenho das atribuições elencadas neste artigo, o Ministério da Inte-

gração Nacional observará as deliberações da Câmara de Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional. 

CAPÍTULO IV

DA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA PNDR 

Art. 8o Fica criado o Sistema Nacional de Informação para o Desenvolvi-

mento Regional - SNIDR sob a coordenação do Ministério da Integração Nacio-

nal, com o objetivo de monitoramento e avaliação dos planos, programas e ações 

da PNDR, inclusive mediante intercâmbio de informações com os demais órgãos, 

entidades da administração indireta, organizações da sociedade civil, bem como  

Estados e Municípios. 

Parágrafo único. O SNIDR, por iniciativa do Ministério da Integração Nacional, ouvi-

dos os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa e das Rela-

ções Exteriores, poderá comportar bases de informação que viabilizem a integração 

de políticas do Brasil e dos países limítrofes, voltadas para o estudo da dinâmica e 

a promoção do desenvolvimento e cooperação em espaços transfronteiriços. 

Art. 9o O Ministério da Integração Nacional publicará Relatório Anual de Ava-

liação dos planos, programas e ações da PNDR, inclusive monitorando parâmetros 

que exprimam tanto as desigualdades, quanto a distribuição da ação pública e pri-

vada nas áreas referidas no art. 3o deste Decreto, e fornecendo novos parâmetros 

para estabelecer metas regionalizadas de redução de desigualdades. 

§ 1o O Relatório referido no caput deste artigo integrará o Relatório de Gestão 

Anual do Ministério da Integração Nacional, a ser encaminhado aos órgãos de 

fiscalização e controle externo. 

§ 2o Os parâmetros referidos no caput deste artigo serão utilizados na formulação 

dos planos, programas e ações da PNDR, no Plano Plurianual e na Lei de Diretri-

zes Orçamentárias, bem como nas suas revisões e complementações. 

Art. 10.  O Decreto no 4.793, de 23 de julho de 2003, passa a vigorar acres-

cido do seguinte artigo: 

“Art. 1o-A. A Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional terá as seguintes atribuições:

I - estabelecer diretrizes para a operacionalização da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR;

II - promover a articulação com as demais políticas setoriais, 

objetivando a convergência de suas ações para o benefício das 

áreas definidas como prioridades da PNDR;

III - propor critérios e aprovar as diretrizes para a aplicação dos 

instrumentos financeiros necessários à PNDR; e
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IV - apreciar os Relatórios de Monitoramento dos planos, pro-

gramas e ações da PNDR.” (NR) 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de  fevereiro de 2007; 186o da Independência e 119o da 

República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Pedro Brito do Nascimento

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.2.2007.
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Mesorregiões Diferenciadas

Mesorregiões Diferenciadas 

1. Mesorregião do Alto Solimões 

2. Mesorregião do Vale do Rio do Acre 

3. Mesorregião do Bico do Papagaio 

4. Mesorregião da Chapada das Mangabeiras 

5. Mesorregião do Xingó 

6. Mesorregião da Bacia do Itabapoana 

7. Mesorregião dos Vales do Ribeira e Guaraqueçaba 

8. Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul 

9. Mesorregião da Metade Sul do Rio Grande do Sul 

10. Mesorregião do Seridó 

11. Mesorregião das Águas Emendadas 

12. Mesorregião da Chapada do Araripe 

13. Mesorregião dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri 

Sub-regiões selecionadas pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e 
Desenvolvimento Regional 

1. São Raimundo Nonato - PI 

2. Médio e Baixo Jaguaribe - CE 

3. Vale do Açu - RN 

4. Souza - Piancó - PB

5. Sertão do Moxotó - PE 

6. Santana do Ipanema - AL 

7. Sergipana Sertão do São Francisco - SE

8. Brumado/Bom Jesus da Lapa/Guanambi - BA

9. Serra Geral - MG

10. Sub-Região da Área de Abrangência do Plano da BR-163 Sustentável. (Inclu-

ído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

Regiões Integradas de Desenvolvimento – Ride’s 

1. Ride do Pólo de Juazeiro e Petrolina
Criada pela Lei Complementar no 113, de 19/09/2001

UF: Pernambuco

Municípios: Petrolina; Lagoa Grande; Santa Maria da Boa Vista; Orocó; 
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UF: Bahia

Municípios: Juazeiro; Casa Nova; Curaçá; Sobradinho; 

2. Ride da Grande Teresina – Timon 
Criada pela Lei Complementar no 112, de 19/09/2001 

UF: Piauí

Municípios: Altos; Beneditinos; Coivaras; Curralinho; José de Freitas; Derme-

val Lobão; Lagoa Alegre; Lagoa do Piauí; Miguel Leão; Monsenhor Gil; Teresina; 

União; 

UF: Maranhão

Município: Timon

3. Ride do Entorno do DF 
Criada pela Lei Complementar no 94, de 19/02/1998 

UF: Goiás

Municípios: Abadiânia; Água Fria de Goiás; Águas Lindas de Goiás; Alexânia; 

Cabeceiras; Cidade Ocidental; Cocalzinho de Goiás; Corumbá de Goiás; Cristalina; 

Formosa; Luziânia; Mimoso de Goiás; Novo Gama; Padre Bernardo; Pirenópolis;  

Planaltina; Santo Antônio do Descoberto; Valparaíso de Goiás; Vila Boa; 

UF: Minas Gerais

Municípios: Buritis; Cabeceira Grande; Unaí.
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Tipologia da PNDR

Metodologia 

A tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR tem 

o propósito de estabelecer um quadro referencial das desigualdades regionais e 

utilizará a escala Microrregional, de acordo com a divisão do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

A metodologia está baseada em duas variáveis:

a) Rendimento Médio Mensal por Habitante, englobando todas as fontes declara-

das (salários, benefícios, pensões, etc); e

b) Taxa Geométrica de Variação dos Produtos Internos Brutos Municipais por habitante. 

Os padrões de nível de vida e de dinamismo sócio-produtivo que compõem 

a tipologia microrregional da PNDR são obtidos a partir do cruzamento de informa-

ções municipais do IBGE, agregadas por microrregião geográfica, exceto para os 

estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, onde se mantém a escala 

municipal, dada a dimensão dos municípios dessas unidades da federação, quando 

relacionada com as demais microrregiões brasileiras. 

Essas informações se referem ao rendimento domiciliar per capita médio 

(resultante do somatório de todos os rendimentos domiciliares declarados em 

cada microrregião, no momento do censo demográfico, dividido pelo número de 

habitantes ali residentes). 

As variáveis são estatísticamente discretizadas e agrupadas em classes 

(alta, média e baixa) de forma a possibilitar o cruzamento demonstrado no quadro 

seguinte, contemplando as quatro situações típicas especificadas: 

Tipologia Sub-regional

Variação do PIB/HAB

Alta Média Baixa 

Rendimento / HAB

Alto Médio Baixo 

1 - Sub-regiões de Alta Renda 2 - Sub-Regiões Dinâmicas

3 - Sub-Regiões Estagnadas 4 - Sub-Regiões de Baixa Renda 

Com base na classificação do quadro acima, definem-se como prioritárias 

para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR as Microrregiões 

dos Grupos 2, 3 e 4, que devem ser territórios preferenciais para as políticas seto-

riais, observadas as disposições contidas neste Decreto.
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Decreto no 4.793, de 23 de julho de 2003

Cria a Câmara de Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional, do 

Conselho de Governo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no 

inciso II do art. 7o da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003.

DECRETA:

Art. 1o Fica criada a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desen-

volvimento Regional, do Conselho de Governo, com a finalidade de formular polí-

ticas públicas e diretrizes de integração nacional e desenvolvimento regional, bem 

assim coordenar e articular as políticas setoriais com impacto regional, com vistas 

a reduzir as desigualdades inter e intra-regionais.

Art. 1o-A. A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regio-

nal terá as seguintes atribuições: (Incluído pelo Decreto nº 6.047, de 2007)

I - estabelecer diretrizes para a operacionalização da Política Nacional de Desen-

volvimento Regional - PNDR; (Incluído pelo Decreto nº 6.047, de 2007)

II - promover a articulação com as demais políticas setoriais, objetivando a conver-

gência de suas ações para o benefício das áreas definidas como prioridades da 

PNDR; (Incluído pelo Decreto nº 6.047, de 2007)

III - propor critérios e aprovar as diretrizes para a aplicação dos instrumentos finan-

ceiros necessários à PNDR; e (Incluído pelo Decreto nº 6.047, de 2007)

IV - apreciar os Relatórios de Monitoramento dos planos, programas e ações da 

PNDR. (Incluído pelo Decreto nº 6.047, de 2007)

Art. 2o A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional será integrada pelos seguintes Ministros de Estado e Secretário 

Especial:

I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;

II - da Integração Nacional;

III - da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

IV - da Educação;

V - da Fazenda;

VI - da Saúde;

VII - das Cidades;

VIII - das Comunicações;

IX - de Minas e Energia;

X - do Desenvolvimento Agrário;
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XI - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

XII - do Meio Ambiente;

XIII - do Planejamento, Orçamento e Gestão;

XIV - do Trabalho e Emprego;

XV - do Turismo;

XVI - dos Transportes; e 

XVII - da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da 

República.

XVIII - da Secretaria-Geral da Presidência da República. (Incluído pelo Decreto nº 

5.235, de 2004)

Parágrafo único.  O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República poderá convidar para participar das reuniões representantes de órgãos 

da administração pública federal, estadual e municipal e de entidades privadas, 

inclusive organizações não-governamentais, cuja participação, em razão de maté-

ria constante da pauta da reunião, seja justificável.

Art. 3o Fica criado o Comitê Executivo da Câmara de Políticas de Integração 

Nacional e Desenvolvimento Regional, com a finalidade de acompanhar a imple-

mentação das decisões da Câmara, integrado pelos seguintes membros:

I - Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República, que o 

coordenará;

II - Subchefe de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil da Presidên-

cia da República;

III - Secretários-Executivos dos Ministérios da Integração Nacional, da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Fazenda, da Saúde, das Cidades, 

das Comunicações, de Minas e Energia, do Desenvolvimento Agrário, do Desen-

volvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Meio Ambiente, do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, do Trabalho e Emprego, do Turismo e dos Transportes; e

IV - Secretário-Adjunto da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidên-

cia da República.

V - Subsecretário-Geral da Secretaria-Geral da Presidência da República. (Inclu-

ído pelo Decreto nº 5.235, de 2004)

Art. 3o-A. Fica criado o Comitê Executivo do Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163 no Trecho Cuiabá/MT 

- Santarém/PA - Plano BR-163 Sustentável, com a finalidade de acompanhar a 

implementação das decisões da Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional relativas a esse Plano, integrado por nove represen-

tantes da União, três representantes dos Estados e três representantes dos Muni-

cípios da sua área de abrangência, sendo: (Incluído pelo Decreto no 6.290, de 

2007).

I - um representante da Casa Civil da Presidência da República, que exercerá sua 

coordenação; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).
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II - um representante do Ministério da Integração Nacional, que exercerá sua secre-

taria-executiva; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

III - um representante do Ministério do Meio Ambiente; (Incluído pelo Decreto nº 

6.290, de 2007).

IV - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Inclu-

ído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

V - um representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário; (Incluído pelo 

Decreto nº 6.290, de 2007).

VI - um representante do Ministério das Cidades; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, 

de 2007).

VII - um representante do Ministério da Defesa; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, 

de 2007).

VIII - um representante do Ministério da Justiça; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, 

de 2007).

IX - um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

(Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

X - um representante do Estado do Pará; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 

2007).

XI - um representante do Estado do Mato Grosso; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, 

de 2007).

XII - um representante do Estado do Amazonas; e (Incluído pelo Decreto nº 6.290, 

de 2007).

XIII - três representantes de Municípios dos Estados do Pará, Mato Grosso e do 

Amazonas. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

§ 1o Os representantes referidos nos incisos I a IX e seus respectivos suplentes 

serão indicados pelos respectivos Ministros de Estado. (Incluído pelo Decreto nº 

6.290, de 2007).

§ 2o O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República convi-

dará os Governadores dos Estados referidos nos incisos X a XII a indicar os res-

pectivos representantes e suplentes. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

§ 3o O Coordenador do Comitê Executivo convidará a Frente Nacional de Prefeitos 

e a Confederação Nacional de Municípios a indicar os representantes referidos 

no inciso XIII e seus respectivos suplentes, em comum acordo, após consulta às 

associações de Municípios da região e dos respectivos Estados. (Incluído pelo 

Decreto nº 6.290, de 2007).

§ 4o Os Municípios referidos no inciso XIII devem ter área abrangida pelo Plano 

BR-163 Sustentável. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

§ 5o A designação dos membros do Comitê Executivo será feita pelo Presidente 

da República, que poderá delegar essa competência ao Presidente da Câmara 

de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. (Incluído pelo 

Decreto nº 6.290, de 2007).
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§ 6o O Comitê Executivo será instalado em até trinta dias, ainda que algum repre-

sentante não tenha sido indicado. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

§ 7o A participação no Comitê Executivo será considerada relevante prestação de 

serviços, não remunerada. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

Art. 3o-B.  O Comitê Executivo do Plano BR-163 Sustentável deverá: (Incluído pelo 

Decreto no 6.290, de 2007).

I - encaminhar as propostas para o Plano BR-163 Sustentável e suas revisões à 

Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, para 

submissão ao Presidente da República, na forma do art. 5o do Decreto no 6.047, 

de 22 de fevereiro de 2007; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

II - articular com os Ministérios e com os Estados e Municípios com áreas nele 

abrangidas, o Plano BR-163 Sustentável; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

III - coordenar o planejamento e a identificação dos recursos e meios dos vários 

entes federados e órgãos envolvidos, necessários à execução do Plano BR-163 

Sustentável; (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

IV - coordenar a celebração de contratos e outros instrumentos do Plano BR-163 

Sustentável, promovendo convênios entre os vários entes federados e órgãos 

envolvidos; e (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

V - encaminhar relatórios à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas 

da União, sem prejuízo do seu encaminhamento também a outros órgãos, con-

forme determinado em lei, acerca de eventuais irregularidades na aplicação de 

recursos públicos. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

§ 1o O Comitê Executivo submeterá seu regimento interno à aprovação do Presi-

dente da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regio-

nal, em até sessenta dias. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

§ 2o Nas revisões do Plano BR-163 Sustentável, serão consideradas as conclu-

sões do relatório anual produzido pelo Fórum daquele Plano, explicitando-se as 

razões para que suas recomendações não sejam implementadas, quando for o 

caso. (Incluído pelo Decreto nº 6.290, de 2007).

Art. 4o Poderão ser criados grupos técnicos com a finalidade de desenvolver 

ações específicas necessárias à implementação das decisões da Câmara.

§ 1o Dos grupos técnicos poderão participar representantes de outros órgãos ou de 

entidades públicas e privadas.

§ 2o Os membros dos grupos técnicos, e seus respectivos suplentes, serão desig-

nados pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 

mediante proposta dos Ministros de Estado e Secretário Especial a que estiverem 

subordinados ou, no caso de representante de entidade privada, por aquelas auto-

ridades, quando interessadas.

§ 3o O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República desig-

nará, dentre os integrantes de cada grupo técnico, o seu coordenador, que se 

reportará à Câmara.
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Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6o Revoga-se o Decreto no 1.741, de 8 de dezembro de 1995.

Brasília, 23 de julho de 2003; 182o da Independência e 115o da República

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

José Dirceu de Oliveira e Silva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.7.2003
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Municípios Classificação População 2000

Acre

Acrelândia linha de fronteira 7.935

Assis Brasil cidade-gêmea 3.490

Brasiléia cidade-gêmea 17.013

Bujari faixa de fronteira 5.826

Capixaba linha de fronteira 5.206

Cruzeiro do Sul linha de fronteira 67.441

Epitaciolândia cidade-gêmea 11.028

Feijó linha de fronteira 26.722

Jordão linha de fronteira 4.454

Mâncio Lima linha de fronteira 11.095

Manoel Urbano linha de fronteira 6.374

Marechal Thaumaturgo linha de fronteira 8.295

Plácido de Castro linha de fronteira 15.172

Porto Acre faixa de fronteira 11.418

Porto Walter linha de fronteira 5.485

Rio Branco faixa de fronteira 253.059

Rodrigues Alves linha de fronteira 8.093

Santa Rosa do Purus cidade-gêmea 2.246

Sena Madureira linha de fronteira 29.420

Anexo III

Municípios pertencentes a 
Faixa de Fronteira por estado
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Municípios Classificação População 2000

Senador Guiomard faixa de fronteira 19.761

Tarauacá faixa de fronteira 26.037

Xapuri linha de fronteira 11.956

Amazônas

Amaturá faixa de fronteira 7.308

Atalaia do Norte linha de fronteira 10.049

Barcelos linha de fronteira 24.197

Benjamin Constant Linha de fronteira 23.219

Boca do Acre faixa de fronteira 26.959

Canutama faixa de fronteira 10.737

Envira faixa de fronteira 19.060

Guajará faixa de fronteira 13.220

Ipixuna faixa de fronteira 14.759

Japurá linha de fronteira 10.285

Jutaí faixa de fronteira 22.500

Labrea faixa de fronteira 28.956

Nhamundá faixa de fronteira 15.355

Pauini faixa de fronteira 17.092

Santa Isabel do Rio Negro linha de fronteira 10.561

Santo Antônio do Içá linha de fronteira 28.213

São Gabriel da Cachoeira linha de fronteira 29.947

São Paulo de Olivença faixa de fronteira 23.113

Tabatinga cidade-gêmea 37.919

Tonantins faixa de fronteira 15.512

Urucará faixa de fronteira 18.372

Amapá

Amapá faixa de fronteira 7.121

Calçoene faixa de fronteira 6.730

Ferreira Gomes faixa de fronteira 3.562

Laranjal do Jari linha de fronteira 28.515

Oiapoque cidade-gêmea 12.886

Pedra Branca do Amapari faixa de fronteira 4.009

Pracuúba faixa de fronteira 2.286

Serra do Navio faixa de fronteira 3.293

Mato Grosso do Sul 

Amambai faixa de fronteira 29.484

Anastácio faixa de fronteira 22.477

Antônio João linha de fronteira 7.408

Aquidauana faixa de fronteira 43.440

Aral Moreira linha de fronteira 8.055

Bela Vista cidade-gêmea 21.764

Bodoquena faixa de fronteira 8.367

Bonito faixa de fronteira 16.956
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Municípios Classificação População 2000

Caarapó faixa de fronteira 20.706

Caracol linha de fronteira 4.592

Coronel Sapucaia linha de fronteira 12.810

Corumbá cidade-gêmea 95.701

Deodápolis faixa de fronteira 11.350

Dois Irmãos do Buriti faixa de fronteira 9.335

Douradina faixa de fronteira 4.732

Dourados faixa de fronteira 164.949

Eldorado faixa de fronteira 11.059

Fátima do Sul faixa de fronteira 19.111

Glória de Dourados faixa de fronteira 10.035

Guia Lopes da Laguna faixa de fronteira 11.115

Iguatemi faixa de fronteira 13.617

Itaporã faixa de fronteira 17.045

Itaquiraí faixa de fronteira 15.770

Japorã linha de fronteira 6.140

Jardim faixa de fronteira 22.542

Jateí faixa de fronteira 4.054

Juti faixa de fronteira 4.981

Ladário faixa de fronteira 15.313

Laguna Carapã faixa de fronteira 5.531

Maracaju faixa de fronteira 26.219

Miranda faixa de fronteira 23.007

Mundo Novo Cidade-gêmea 15.669

Naviraí faixa de fronteira 36.662

Nioaque faixa de fronteira 15.086

Novo Horizonte do Sul faixa de fronteira 6.415

Paranhos cidade-gêmea 10.215

Ponta Porã cidade-gêmea 60.916

Porto Murtinho linha de fronteira 13.316

Rio Brilhante faixa de fronteira 22.640

Sete Quedas linha de fronteira 10.936

Sidrolândia faixa de fronteira 23.483

Tacuru faixa de fronteira 8.717

Taquarussu faixa de fronteira 3.493

Vicentina faixa de fronteira 5.779

Mato Grosso

Araputanga faixa de fronteira 13.675

Barão de Melgaço faixa de fronteira 7.682

Barra do Bugres faixa de fronteira 27.460

Cáceres linha de fronteira 85.857

Campos de Júlio faixa de fronteira 2.895

Comodoro linha de fronteira 15.046
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Municípios Classificação População 2000

Conquista d’Oeste faixa de fronteira 2.836

Curvelândia faixa de fronteira 4.831

Figueirópolis d’Oeste faixa de fronteira 4.315

Glória d’Oeste faixa de fronteira 3.361

Indiavaí faixa de fronteira 2.056

Jauru faixa de fronteira 12.764

Lambari d’Oeste faixa de fronteira 4.690

Mirassol d’Oeste faixa de fronteira 22.997

Nossa Senhora do Livramento faixa de fronteira 12.141

Nova Lacerda faixa de fronteira 4.045

Poconé faixa de fronteira 30.773

Pontes e Lacerda faixa de fronteira 43.012

Porto Esperidião linha de fronteira 9.996

Porto Estrela faixa de fronteira 4.707

Reserva do Cabaçal faixa de fronteira 2.418

Rio Branco faixa de fronteira 5.092

Salto do Céu faixa de fronteira 4.675

São José dos Quatro Marcos faixa de fronteira 19.693

Sapezal faixa de fronteira 7.866

Tangará da Serra faixa de fronteira 58.840

Vale de São Domingos faixa de fronteira 3.212

Vila Bela da Santíssima Trindade linha de fronteira 12.665

Pará

Alenquer faixa de fronteira 41.784

Almeirim linha de fronteira 33.957

Faro faixa de fronteira 10.037

Óbidos linha de fronteira 46.490

Oriximiná linha de fronteira 48.332

Paraná

Altamira do Paraná faixa de fronteira 6.999

Alto Piquiri faixa de fronteira 10.761

Altônia faixa de fronteira 19.230

Ampére faixa de fronteira 15.623

Anahy faixa de fronteira 3.011

Assis Chateaubriand faixa de fronteira 33.317

Barracão cidade-gêmea 9.271

Bela Vista da Caroba faixa de fronteira 4.503

Boa Esperança faixa de fronteira 5.162

Boa Esperança do Iguaçu faixa de fronteira 3.107

Boa Vista da Aparecida faixa de fronteira 8.423

Bom Jesus do Sul linha de fronteira 4.154

Bom Sucesso do Sul faixa de fronteira 3.392

Braganey faixa de fronteira 6.191
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Brasilândia do Sul faixa de fronteira 3.889

Cafelândia faixa de fronteira 11.143

Cafezal do Sul faixa de fronteira 4.648

Campina da Lagoa faixa de fronteira 17.018

Campo Bonito faixa de fronteira 5.128

Candói faixa de fronteira 14.185

Capanema linha de fronteira 18.239

Capitão Leônidas Marques faixa de fronteira 14.377

Cascavel faixa de fronteira 245.369

Catanduvas faixa de fronteira 10.421

Céu Azul faixa de fronteira 10.445

Chopinzinho faixa de fronteira 20.543

Cidade Gaúcha faixa de fronteira 9.531

Clevelândia faixa de fronteira 18.338

Corbélia faixa de fronteira 15.803

Coronel Domingos Soares faixa de fronteira 7.004

Coronel Vivida faixa de fronteira 23.306

Cruzeiro do Iguaçu faixa de fronteira 4.394

Cruzeiro do Oeste faixa de fronteira 20.222

Diamante d’Oeste faixa de fronteira 4.878

Diamante do Sul faixa de fronteira 3.659

Dois Vizinhos faixa de fronteira 31.986

Douradina faixa de fronteira 6.160

Enéas Marques faixa de fronteira 6.382

Entre Rios do Oeste linha de fronteira 3.328

Esperança Nova faixa de fronteira 2.308

Espigão Alto do Iguaçu faixa de fronteira 5.388

Flor da Serra do Sul faixa de fronteira 5.059

Formosa do Oeste faixa de fronteira 8.755

Foz do Iguaçu cidade-gêmea 258.543

Francisco Alves faixa de fronteira 6.956

Francisco Beltrão faixa de fronteira 67.132

Goioerê faixa de fronteira 29.750

Guaíra cidade-gêmea 28.659

Guaraniaçu faixa de fronteira 17.201

Honório Serpa faixa de fronteira 6.896

Ibema faixa de fronteira 5.872

Icaraíma faixa de fronteira 10.048

Iguatu faixa de fronteira 2.255

Iporã faixa de fronteira 16.445

Iracema do Oeste faixa de fronteira 2.951

Itaipulândia linha de fronteira 6.836

Itapejara d’Oeste faixa de fronteira 9.162
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Ivaté faixa de fronteira 6.925

Janiópolis faixa de fronteira 8.084

Jesuítas faixa de fronteira 9.832

Juranda faixa de fronteira 8.134

Laranjal faixa de fronteira 7.121

Laranjeiras do Sul faixa de fronteira 30.025

Lindoeste faixa de fronteira 6.224

Manfrinópolis faixa de fronteira 3.802

Mangueirinha faixa de fronteira 17.760

Marechal Cândido Rondon linha de fronteira 41.007

Maria Helena faixa de fronteira 6.384

Mariluz faixa de fronteira 10.296

Mariópolis faixa de fronteira 6.017

Maripá faixa de fronteira 5.889

Marmeleiro faixa de fronteira 13.665

Matelândia faixa de fronteira 14.344

Medianeira faixa de fronteira 37.827

Mercedes linha de fronteira 4.608

Missal faixa de fronteira 10.433

Moreira Sales faixa de fronteira 13.395

Nova Aurora faixa de fronteira 13.641

Nova Esperança do Sudoeste faixa de fronteira 5.258

Nova Laranjeiras faixa de fronteira 11.699

Nova Olímpia faixa de fronteira 5.280

Nova Prata do Iguaçu faixa de fronteira 10.397

Nova Santa Rosa faixa de fronteira 7.125

Ouro Verde do Oeste faixa de fronteira 5.472

Palmas faixa de fronteira 34.819

Palotina faixa de fronteira 25.771

Pato Bragado linha de fronteira 4.049

Pato Branco faixa de fronteira 62.234

Perobal faixa de fronteira 5.291

Pérola faixa de fronteira 9.282

Pérola d’Oeste linha de fronteira 7.354

Pinhal de São Bento faixa de fronteira 2.560

Planalto linha de fronteira 14.122

Porto Barreiro faixa de fronteira 4.206

Pranchita linha de fronteira 6.260

Quarto Centenário faixa de fronteira 5.333

Quatro Pontes faixa de fronteira 3.646

Quedas do Iguaçu faixa de fronteira 27.364

Querência do Norte faixa de fronteira 11.438

Ramilândia faixa de fronteira 3.868
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Rancho Alegre D’Oeste faixa de fronteira 3.117

Realeza faixa de fronteira 16.023

Renascença faixa de fronteira 6.959

Rio Bonito do Iguaçu faixa de fronteira 13.791

Rondon faixa de fronteira 8.527

Salgado Filho faixa de fronteira 5.338

Salto do Lontra faixa de fronteira 12.757

Santa Cruz de Monte Castelo faixa de fronteira 8.578

Santa Helena linha de fronteira 20.491

Santa Isabel do Ivaí faixa de fronteira 9.154

Santa Izabel do Oeste faixa de fronteira 11.711

Santa Lúcia faixa de fronteira 4.126

Santa Mônica faixa de fronteira 3.190

Santa Tereza do Oeste faixa de fronteira 10.754

Santa Terezinha de Itaipu faixa de fronteira 18.368

Santo Antônio do Sudoeste linha de fronteira 17.870

São João faixa de fronteira 11.207

São Jorge d’Oeste faixa de fronteira 9.307

São Jorge do Patrocínio faixa de fronteira 6.604

São José das Palmeiras faixa de fronteira 4.102

São Miguel do Iguaçu linha de fronteira 24.432

São Pedro do Iguaçu faixa de fronteira 7.277

Saudade do Iguaçu faixa de fronteira 4.608

Serranópolis do Iguaçu linha de fronteira 4.740

Sulina faixa de fronteira 3.918

Tapejara faixa de fronteira 13.120

Tapira faixa de fronteira 6.282

Terra Roxa faixa de fronteira 16.300

Toledo faixa de fronteira 98.200

Três Barras do Paraná faixa de fronteira 11.822

Tuneiras do Oeste faixa de fronteira 9.013

Tupãssi faixa de fronteira 8.018

Ubiratã faixa de fronteira 22.593

Umuarama faixa de fronteira 90.690

Vera Cruz do Oeste faixa de fronteira 9.651

Verê faixa de fronteira 8.721

Vila Alta faixa de fronteira 3.783

Vitorino faixa de fronteira 6.285

Xambrê faixa de fronteira 6.500

Rondônia

Alta Floresta d’Oeste linha de fronteira 26.533

Alto Alegre do Parecis linha de fronteira 12.708

Alvorada d’Oeste faixa de fronteira 19.832
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Buritis faixa de fronteira 25.668

Cabixi linha de fronteira 7.518

Campo Novo de Rondônia faixa de fronteira 11.463

Cerejeiras faixa de fronteira 18.207

Chupinguaia faixa de fronteira 5.521

Colorado do Oeste faixa de fronteira 21.892

Corumbiara faixa de fronteira 10.459

Costa Marques linha de fronteira 10.208

Guajará-Mirim cidade-gêmea 38.045

Nova Brasilândia d’Oeste faixa de fronteira 17.067

Nova Mamoré linha de fronteira 14.778

Novo Horizonte do Oeste faixa de fronteira 12.276

Parecis faixa de fronteira 3.622

Pimenta Bueno faixa de fronteira 31.752

Pimenteiras do Oeste linha de fronteira 2.527

Porto Velho linha de fronteira 334.661

Primavera de Rondônia faixa de fronteira 4.311

Rolim de Moura faixa de fronteira 47.382

Santa Luzia d’Oeste faixa de fronteira 11.603

São Felipe d’Oeste faixa de fronteira 7.056

São Francisco do Guaporé linha de fronteira 11.085

São Miguel do Guaporé faixa de fronteira 23.874

Seringueiras faixa de fronteira 11.655

Vilhena faixa de fronteira 53.598

Roraima

Alto Alegre linha de fronteira 17.907

Amajari linha de fronteira 5.294

Boa Vista faixa de fronteira 200.568

Bonfim cidade-gêmea 9.326

Cantá faixa de fronteira 8.571

Caracaraí linha de fronteira 14.286

Caroebe linha de fronteira 5.692

Iracema linha de fronteira 4.781

Mucajaí faixa de fronteira 11.247

Normandia linha de fronteira 6.138

Pacaraima cidade-gêmea 6.990

Rorainópolis faixa de fronteira 17.393

São João da Baliza faixa de fronteira 5.091

São Luiz faixa de fronteira 5.311

Uiramutã linha de fronteira 5.802

Rio Grande do Sul

Aceguá cidade-gêmea 4.109

Ajuricaba faixa de fronteira 7.709
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Alecrim linha de fronteira 8.487

Alegrete faixa de fronteira 84.338

Alegria faixa de fronteira 5.367

Almirante Tamandaré do Sul faixa de fronteira 2.357

Alpestre faixa de fronteira 10.266

Ametista do Sul faixa de fronteira 7.414

Aratiba faixa de fronteira 7.116

Arroio do Padre faixa de fronteira 2.708

Arroio Grande faixa de fronteira 19.152

Augusto Pestana faixa de fronteira 8.173

Bagé linha de fronteira 118.767

Barão de Cotegipe faixa de fronteira 6.927

Barra do Guarita faixa de fronteira 2.987

Barra do Quaraí cidade-gêmea 3.884

Barra do Rio Azul faixa de fronteira 2.414

Barra Funda faixa de fronteira 2.231

Benjamin Constant do Sul faixa de fronteira 2.727

Boa Vista das Missões faixa de fronteira 2.188

Boa Vista do Buricá faixa de fronteira 6.587

Boa Vista do Cadeado faixa de fronteira 2.513

Bom Progresso faixa de fronteira 2.831

Bossoroca faixa de fronteira 7.757

Bozano faixa de fronteira 2.428

Braga faixa de fronteira 4.198

Caçapava do Sul faixa de fronteira 34.643

Cacequi faixa de fronteira 15.311

Caibaté faixa de fronteira 7.243

Caiçara faixa de fronteira 5.580

Campina das Missões faixa de fronteira 7.014

Campinas do Sul faixa de fronteira 8.258

Campo Novo faixa de fronteira 6.721

Cândido Godói faixa de fronteira 7.092

Candiota faixa de fronteira 8.065

Canguçu faixa de fronteira 51.447

Capão do Cipó faixa de fronteira 2.625

Capão do Leão faixa de fronteira 23.718

Carazinho faixa de fronteira 59.894

Catuípe faixa de fronteira 10.198

Cerrito faixa de fronteira 6.925

Cerro Grande faixa de fronteira 2.601

Cerro Largo faixa de fronteira 12.665

Chapada faixa de fronteira 9.746

Chiapeta faixa de fronteira 4.481
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Chuí cidade-gêmea 5.167

Condor faixa de fronteira 6.491

Constantina faixa de fronteira 11.667

Coqueiros do Sul faixa de fronteira 2.695

Coronel Barros faixa de fronteira 2.454

Coronel Bicaco faixa de fronteira 8.435

Crissiumal linha de fronteira 15.180

Cristal do Sul faixa de fronteira 2.874

Cruz Alta faixa de fronteira 71.254

Cruzaltense faixa de fronteira 2.502

Derrubadas linha de fronteira 3.715

Dezesseis de Novembro faixa de fronteira 3.444

Dois Irmãos das Missões faixa de fronteira 2.365

Dom Pedrito linha de fronteira 40.410

Doutor Maurício Cardoso linha de fronteira 6.329

Encruzilhada do Sul faixa de fronteira 23.902

Engenho Velho faixa de fronteira 2.134

Entre Rios do Sul faixa de fronteira 3.491

Entre-Ijuís faixa de fronteira 9.702

Erechim faixa de fronteira 90.347

Erval Grande faixa de fronteira 5.647

Erval Seco faixa de fronteira 9.177

Esperança do Sul linha de fronteira 3.755

Eugênio de Castro faixa de fronteira 3.313

Faxinalzinho faixa de fronteira 2.923

Frederico Westphalen faixa de fronteira 26.759

Garruchos linha de fronteira 3.675

Giruá faixa de fronteira 18.749

Gramado dos Loureiros faixa de fronteira 2.543

Guarani das Missões faixa de fronteira 8.990

Herval linha de fronteira 8.487

Horizontina faixa de fronteira 17.699

Hulha Negra faixa de fronteira 5.359

Humaitá faixa de fronteira 5.228

Ibirubá faixa de fronteira 18.633

Ijuí faixa de fronteira 78.461

Independência faixa de fronteira 7.308

Inhacorá faixa de fronteira 2.378

Irai faixa de fronteira 9.250

Itacurubi faixa de fronteira 3.503

Itaqui cidade-gêmea 39.770

Itatiba do Sul faixa de fronteira 5.252

Jaboticaba faixa de fronteira 4.536
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Jacutinga faixa de fronteira 4.248

Jaguarão cidade-gêmea 30.093

Jaguari faixa de fronteira 12.488

Jarí faixa de fronteira 3.751

Jóia faixa de fronteira 8.284

Lajeado do Bugre faixa de fronteira 2.463

Lavras do Sul faixa de fronteira 8.109

Liberato Salzano faixa de fronteira 6.574

Maçambara faixa de fronteira 5.035

Manoel Viana faixa de fronteira 6.995

Mato Queimado faixa de fronteira 1.939

Miraguaí faixa de fronteira 5.034

Morro Redondo faixa de fronteira 5.998

Nonoai faixa de fronteira 12.822

Nova Boa Vista faixa de fronteira 2.222

Nova Candelária faixa de fronteira 2.883

Nova Esperança do Sul faixa de fronteira 4.010

Nova Ramada faixa de fronteira 2.723

Novo Barreiro faixa de fronteira 3.867

Novo Machado linha de fronteira 4.718

Novo Tiradentes faixa de fronteira 2.412

Novo Xingu faixa de fronteira 1.794

Palmeira das Missões faixa de fronteira 38.192

Palmitinho faixa de fronteira 6.943

Panambi faixa de fronteira 32.610

Paulo Bento faixa de fronteira 2.287

Pedras Altas linha de fronteira 2.708

Pedro Osório faixa de fronteira 8.107

Pejuçara faixa de fronteira 4.189

Pelotas faixa de fronteira 323.158

Pinhal faixa de fronteira 2.503

Pinheirinho do Vale faixa de fronteira 4.184

Pinheiro Machado faixa de fronteira 14.594

Pirapó linha de fronteira 3.349

Piratini faixa de fronteira 19.414

Planalto faixa de fronteira 11.302

Pontão faixa de fronteira 3.904

Ponte Preta faixa de fronteira 2.153

Porto Lucena linha de fronteira 6.398

Porto Mauá linha de fronteira 2.802

Porto Vera Cruz linha de fronteira 2.464

Porto Xavier cidade-gêmea 11.190

Quaraí cidade-gêmea 24.002
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Quatro Irmãos faixa de fronteira 1.895

Redentora faixa de fronteira 8.846

Rio dos Índios faixa de fronteira 4.702

Rio Grande faixa de fronteira 186.544

Rodeio Bonito faixa de fronteira 5.751

Rolador faixa de fronteira 2.790

Ronda Alta faixa de fronteira 10.051

Rondinha faixa de fronteira 6.107

Roque Gonzales linha de fronteira 7.799

Rosário do Sul faixa de fronteira 41.058

Sagrada Família faixa de fronteira 2.648

Saldanha Marinho faixa de fronteira 3.195

Salvador das Missões faixa de fronteira 2.665

Santa Bárbara do Sul faixa de fronteira 10.003

Santa Margarida do Sul faixa de fronteira 2.236

Santa Rosa faixa de fronteira 65.016

Santa Vitória do Palmar linha de fronteira 33.304

Santana da Boa Vista faixa de fronteira 8.621

Santana do Livramento cidade-gêmea 90.849

Santiago faixa de fronteira 52.138

Santo Ângelo faixa de fronteira 76.745

Santo Antônio das Missões faixa de fronteira 12.691

Santo Augusto faixa de fronteira 14.426

Santo Cristo faixa de fronteira 14.890

São Borja cidade-gêmea 64.869

São Francisco de Assis faixa de fronteira 20.810

São Gabriel faixa de fronteira 62.249

São José das Missões faixa de fronteira 3.000

São José do Inhacorá faixa de fronteira 2.402

São José do Norte faixa de fronteira 23.796

São Lourenço do Sul faixa de fronteira 43.691

São Luiz Gonzaga faixa de fronteira 39.553

São Martinho faixa de fronteira 6.321

São Miguel das Missões faixa de fronteira 7.682

São Nicolau linha de fronteira 6.406

São Paulo das Missões faixa de fronteira 7.187

São Pedro das Missões faixa de fronteira 1.777

São Pedro do Butiá faixa de fronteira 2.862

São Sepé faixa de fronteira 24.621

São Valentim faixa de fronteira 4.109

São Valério do Sul faixa de fronteira 2.140

São Vicente do Sul faixa de fronteira 8.336

Sarandi faixa de fronteira 18.162
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Seberi faixa de fronteira 11.349

Sede Nova faixa de fronteira 3.208

Senador Salgado Filho faixa de fronteira 2.927

Sete de Setembro faixa de fronteira 2.357

Taquaruçu do Sul faixa de fronteira 2.921

Tenente Portela faixa de fronteira 14.343

Tiradentes do Sul linha de fronteira 7.497

Três de Maio faixa de fronteira 24.136

Três Palmeiras faixa de fronteira 4.620

Três Passos faixa de fronteira 24.656

Trindade do Sul faixa de fronteira 5.922

Tucunduva faixa de fronteira 6.305

Tupanciretã faixa de fronteira 20.947

Tuparendi faixa de fronteira 9.542

Turuçu faixa de fronteira 3.710

Ubiretama faixa de fronteira 2.677

Unistalda faixa de fronteira 2.644

Uruguaiana cidade-gêmea 126.936

Vicente Dutra faixa de fronteira 6.128

Vila Nova do Sul faixa de fronteira 4.263

Vista Alegre faixa de fronteira 2.996

Vista Gaúcha faixa de fronteira 2.725

Vitória das Missões faixa de fronteira 3.979

Santa Catarina

Abelardo Luz faixa de fronteira 16.440

Águas de Chapecó faixa de fronteira 5.782

Águas Frias faixa de fronteira 2.525

Anchieta faixa de fronteira 7.133

Arabutã faixa de fronteira 4.160

Arvoredo faixa de fronteira 2.305

Bandeirante linha de fronteira 3.177

Barra Bonita faixa de fronteira 2.118

Belmonte linha de fronteira 2.588

Bom Jesus faixa de fronteira 2.046

Bom Jesus do Oeste faixa de fronteira 2.150

Caibi faixa de fronteira 6.354

Campo Erê faixa de fronteira 10.353

Caxambu do Sul faixa de fronteira 5.263

Chapecó faixa de fronteira 146.967

Concórdia faixa de fronteira 63.058

Cordilheira Alta faixa de fronteira 3.093

Coronel Freitas faixa de fronteira 10.535

Coronel Martins faixa de fronteira 2.388
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Cunha Porã faixa de fronteira 10.229

Cunhataí faixa de fronteira 1.822

Descanso faixa de fronteira 9.129

Dionísio Cerqueira cidade-gêmea 14.250

Entre Rios faixa de fronteira 2.857

Faxinal dos Guedes faixa de fronteira 10.767

Flor do Sertão faixa de fronteira 1.612

Formosa do Sul faixa de fronteira 2.725

Galvão faixa de fronteira 4.235

Guaraciaba linha de fronteira 11.038

Guarujá do Sul faixa de fronteira 4.696

Guatambú faixa de fronteira 4.702

Iporã do Oeste faixa de fronteira 7.877

Ipuaçu faixa de fronteira 6.122

Ipumirim faixa de fronteira 6.907

Iraceminha faixa de fronteira 4.592

Irati faixa de fronteira 2.202

Itá faixa de fronteira 6.764

Itapiranga linha de fronteira 13.998

Jardinópolis faixa de fronteira 1.994

Jupiá faixa de fronteira 2.220

Lajeado Grande faixa de fronteira 1.572

Maravilha faixa de fronteira 18.521

Marema faixa de fronteira 2.651

Modelo faixa de fronteira 3.930

Mondaí faixa de fronteira 8.728

Nova Erechim faixa de fronteira 3.543

Nova Itaberaba faixa de fronteira 4.256

Novo Horizonte faixa de fronteira 3.101

Ouro Verde faixa de fronteira 2.352

Paial faixa de fronteira 2.052

Palma Sola faixa de fronteira 8.206

Palmitos faixa de fronteira 16.034

Paraíso linha de fronteira 4.796

Pinhalzinho faixa de fronteira 12.356

Planalto Alegre faixa de fronteira 2.452

Princesa linha de fronteira 2.613

Quilombo faixa de fronteira 10.736

Riqueza faixa de fronteira 5.166

Romelândia faixa de fronteira 6.491

Saltinho faixa de fronteira 4.196

Santa Helena linha de fronteira 2.588

Santa Terezinha do Progresso faixa de fronteira 3.416
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Santiago do Sul faixa de fronteira 1.696

São Bernardino faixa de fronteira 3.140

São Carlos faixa de fronteira 9.364

São Domingos faixa de fronteira 9.540

São João do Oeste faixa de fronteira 5.789

São José do Cedro linha de fronteira 13.678

São Lourenço d’Oeste faixa de fronteira 19.647

São Miguel da Boa Vista faixa de fronteira 2.018

São Miguel d’Oeste faixa de fronteira 32.324

Saudades faixa de fronteira 8.324

Seara faixa de fronteira 16.484

Serra Alta faixa de fronteira 3.330

Sul Brasil faixa de fronteira 3.116

Tigrinhos faixa de fronteira 1.878

Tunápolis linha de fronteira 4.777

União do Oeste faixa de fronteira 3.391

Vargeão faixa de fronteira 3.526

Xanxerê faixa de fronteira 37.429

Xavantina faixa de fronteira 4.404

Xaxim faixa de fronteira 22.857
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