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Base Legal 
• CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 - CAPÍTULO II - DA UNIÃO 

 

 Art. 20. São bens da União: 

 

 § 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, 

designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e 

sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 

 

• 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. 

 

• LEI No 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003 

 Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras 

providências. 

 

 Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de competência de cada Ministério são os seguintes: 

 ... 

 XIII - Ministério da Integração Nacional: 

 ... 

 m) obras públicas em faixas de fronteiras; 

Faixa de Fronteira 



Comissão Permanente para o 
Desenvolvimento e a Integração da 
Faixa de Fronteira - CDIF 

Decreto de 08 de Setembro de 2010 

Finalidade 

Institui a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e 
a Integração da Faixa de Fronteira - CDIF 

Propor medidas e coordenar ações que visem ao 

desenvolvimento de iniciativas necessárias à atuação do 

Governo Federal na Faixa de Fronteira 



Competências 

1 
Definir critérios de ação conjunta governamental para o 

desenvolvimento  e a integração da Faixa de fronteira, estimulando 

a integração das políticas públicas e a parceria visando a 

complementaridade das ações 

2 
Apresentar estudos que visem a melhoria da gestão 

multissetorial para as ações do Governo Federal 

3 
Propor o desenvolvimento de sistemas de informações para o 

gerenciamento destas ações 

4 
Apresentar planos regionalizados de desenvolvimento e 

integração fronteiriços 

5 
Interagir com os núcleos regionais para debater questões de 

desenvolvimento e integração fronteiriços 

Decreto de 08 de Setembro de 2010 

Institui CDIF 



Decreto de 08 de Setembro de 2010 

Institui CDIF 

Integrantes 

Ministério da Integração Nacional 
(coordenação) 
 
Secretaria de Governo 

Ministério da Defesa 

Ministério das Relações Exteriores 

Ministério do Turismo 

Ministério da Fazenda 

Ministério do Desenvolvimento Indústria e 
Comércio Exterior 

Ministério da Educação 

Ministério da Saúde 

Ministério do Desenvolvimento Social 

Ministério do Meio Ambiente 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Ministério da Justiça 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Ministério da Agricultua, Pecuária e 
Abastecimento 

Gabinete de Segurança Institucional 

Ministério da Cultura  

Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão 



Decreto de 08 de Setembro de 2010 

Institui CDIF 

Convidados 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

Associação Brasileira de Municípios 

Confederação Nacional de Municípios 

Frente Nacional de Prefeitos 

Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu 

Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul - CODESUL 

Fórum de Governadores da Amazônia Legal 



 Identificar e priorizar os principais problemas e oportunidades para a 
atuação do poder público 

 

 Dialogar com instituições atuantes na Faixa de Fronteira do Estado 
visando: 

 Sistematizar as demandas locais 

 Analisar propostas de ações  

 Formular Planos Regionalizados de Desenvolvimento e Integração 
Fronteiriços (PDIFs) 

Inspirados pela estruturação do Grupo de Trabalho Permanente para APLs, 

instituído pela Portaria Interministerial nº 200/2004 e coordenado pelo 

MDIC, foram criados Núcleos Estaduais de Fronteira, que, em sua maioria, 

se organizam a partir de decretos estaduais que designam seus respectivos 

membros. 

 

Núcleos Estaduais 

Objetivos 



CDIF 

 

 Consolidou-se como uma rede de agentes públicos e um espaço de 

referência para a discussão de temas fronteiriços; 

 
 Faixa de Fronteira: território vasto e diversificado, com baixos índices de 

desenvolvimento humano, econômico e social; 

 Problemas locais ganham dimensão internacional e envolvem grande 
variedade de atores e interesses; 

 Muitos órgãos envolvidos: cada um com diretrizes próprias e múltiplas 

atribuições em diversas linhas de ação; 

 

Contexto 

Avanços 

 

 Avançar no contexto das escolhas governamentais, caracterizado 
pelas limitações orçamentárias e pela competição entre uma série de 
demandas setoriais ou vinculadas a outros territórios; 

 
 Atualizar a legislação com vistas a promover o desenvolvimento da 

região e simplificar os processos de cooperação entre os estados e os 
municípios fronteiriços e seus homólogos vizinhos. 

Desafios 



1 
Cumprimento do mandato legal – Apoiar a realização de obras de 

infraestrutura e reestruturação da CDIF; 

3 
Apoio à formação e estruturação de consórcios municipais na Faixa de 

Fronteira; 

2 
Preparação de carteira de projetos de infraestrutura prioritários para a 

Faixa de Fronteira; 

5 
Estruturação de “escritórios de projetos” em parceria com Institutos 

Federais e outros parceiros regionais. 

4 

Ampliação do debate sobre Cooperação Transfronteiriça junto aos  

principais atores locais e federais com o intuito de formalizá-la e  

impulsioná-la; 

Prioridades do MI 



 

Apoio a Implantação da Infraestrutura 
complementar, Social e Produtiva na Faixa de 
Fronteira 

 

 
Prover a constituição de infraestrutura 
complementar na Faixa de Fronteira para o 
Desenvolvimento Regional. 

Objetivo 0792 

PPA 2016 -2019 

Ação 6553 

Programa de Desenvolvimento Regional e Territorial (2029) 



 

 Contratação de Estudos; 

 Preparação de 2 projetos-pilotos. 

 

Portal de Acesso Aberto das Universidades 
Brasileiras sobre Limites e Fronteiras para 
gerenciamento de Biblioteca Digital específica sobre 
o tema Fronteiras e Limites.  

Unbral Fronteiras 

Outras ações 

Escritórios de Projetos 



Agenda Internacional 

 

 Subgrupo de Trabalho N° 18 “Integração Fronteiriça” do 
Mercosul; 
 

 Comissões Mistas e Fóruns Bilaterais; 

 
 Comitês de Fronteira; 

 
 Outros (UNASUL, UE, ARFE, etc). 

 
 Disseminação e reconhecimento do conceito; 

 

 Revisão da legislação; 

 

 Incentivo à cooperação entre municípios vizinhos. 

Cooperação Transfronteiriça 

Fóruns Internacionais 



1 Conceito de “Cooperação Transfonteiriça” ainda não consolidado e 

reconhecido oficialmente; 

2 Forte demanda dos governos locais, que implementam algumas ações 

informais; 

3 
Obstáculos para o financiamento: dependência de recursos 

internacionais e impedimentos legais para empregar dotações 

orçamentárias; 

4 Baixo poder político dos territórios fronteiriços; 

5 Baixa capacidade técnica dos municípios de fronteira para elaboração 

de projetos; 

6 Grande dependência das Chancelarias e dos órgãos dos governos 

nacionais. 

Coop. Transfronteiriça no 
Brasil 



Integração Fronteiriça no 

contexto Supranacional 

União Europeia – 2006 – Institui os Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial (AECTs) - REGULAMENTO (CE) No 1082/2006 
 

Justificativas: 

 
-“O desenvolvimento harmonioso da Comunidade no seu conjunto e o reforço da coesão 
económica, social e territorial implicam um reforço da cooperação territorial.” 
 
-“Cumpre adoptar medidas para paliar as sérias dificuldades que os Estados-Membros e, em 
particular, as autoridades regionais e locais têm de enfrentar para executar e gerir ações de 
cooperação territorial no quadro de legislações e procedimentos nacionais diferentes.” 
 

-“A fim de eliminar os obstáculos à cooperação territorial, é necessário criar um instrumento de 
cooperação a nível comunitário destinado à criação no território da Comunidade de 
agrupamentos de cooperação dotados de personalidade jurídica, designados (...) AECT.” 
 
-“Os AECT deverão ter capacidade para agir em nome dos respectivos membros, 
designadamente das autoridades regionais e locais que o constituem.” 
 
-É conveniente precisar que as competências exercidas pelas autoridades regionais e locais 
enquanto poder público, nomeadamente competências policiais e de regulamentação, não 
podem ser objeto de um convénio.” 
 



1 Instância integradora e coordenadora supranacional; 

2 Estímulo à cooperação territorial como promotora da Integração; 

3 
Financiamento de projetos locais que possibilitem ganhos de escala e 

coesão sócio-econômica, especialmente nas cidades-gêmeas, que 

compartilham território, problemas e oportunidades; 

4 
Respeito às diferenças normativas, restringindo a cooperação às 

competências dos entes participantes; 

5 
Fortalecimento das identidades fronteiriças especialmente nas cidades-

gêmeas, que compartilham território, problemas e oportunidades; 

MERCOSUL/UNASUL 

Oportunidade para a Cooperação Territorial 



Setorial x Territorial: Subordinação ou Coordenação? 

Políticas Nacionais x Políticas Locais; 

Formalidade x Informalidade; 

Cooperação Internacional x Cooperação Territorial; 

Relações Institucionais e representatividade: Centro x Periferia; 

Algumas Reflexões 



Muito 
obrigado! 

Secretaria de Desenvolvimento Regional - MI 

Alexandre Bastos Peixoto 
 

Coordenador-Geral de Programas  
Macrorregionais 
 
Tel: + 55 61 2034-5600 
 
alexandre.peixoto@integracao.gov.br 


