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RESUMO

O objetivo deste estudo foi identificar uma alternativa de solução do problema
de saúde pública para residentes na chamada tríplice fronteira do Brasil com o
Uruguai e a Argentina, que compreende os Municípios de Barra do Quaraí, no
Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil; Bella Unión, no Departamento de
Artigas, no Uruguai; e Monte Caseros, na Província de Corrientes, na Argentina.
Os resultados da investigação apontam para um sucesso da cidadania
fronteiriça pela possibilidade de avanços no campo da assistência médica,
recíproca, entre o Brasil e o Uruguai para o seus moradores em regiões de
fronteiras.
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Cidadania e diplomacia: um caso de avanço no âmbito.../Hamilton Santos Rodrigues y Fortunato Avelar B. pp. 119-141

122

ABSTRACT

Citizenship and diplomacy: a case of progress in the
framework of public health in the border between

Brazil and Uruguay.

The main objective of this study is to identify an alternative of solution to the
public health problem for residents of the so called tri-border area between
Argentina, Brazil and Paraguay, which include the municipalities of de Barra
do Quaraí, in the state of Rio do Rio Grande do Sul, in Brazil; Bella Unión, in
the Department of Artigas, in Uruguay, and Monte Caseros, in the Province of
Corrientes, in Argentina. The result of the research show a success of the
border citizenship in terms of progress in the field of reciprocal medical
assistance, between Brazil and Uruguay for their inhabitants in border regions.

Key words: agreements, health, borders, citizenship.

1.  Introdução

A população fronteiriça, especialmente a residente nos limítro-
fes do Brasil com o Uruguai, vive o cotidiano idêntico no que tange por
exemplo: a moradia, o trabalho e o estudo. Nos 29,93% de fronteira
seca entre os dois países3, por não ter barreira física geográfica im-
portante, seus moradores transitam livremente e constituem famílias,
residem, trabalham e estudam ora em um lado ora em outro lado da
fronteira. Se de um certo modo esta forma de vida apresenta um ele-
vado grau de integração social e econômica, de outro modo, apresenta
problemas que se estendem no espaço e se prolongam no tempo e
cujas soluções dependem da atuação de esferas públicas nacionais
dos dois países. Um destes problemas ocorre no âmbito da saúde
pública de seus moradores. Dai vem a preocupação de Peiter4:  [já
que] vive-se tempos de integração, por isso mesmo é preciso adotar
uma nova concepção da ‘Saúde nas Fronteiras’ que considere as
particularidades de cada contexto fronteiriço promovendo a saúde e a

3    «A linha divisória entre os dois países estende-se por 1.069 km, ao longo de 749 km de rios,
canais e lagoas e 320 km de fronteira seca» (PUCCI, 2010, p.27). Deduz-se, assim, que
70,07% dos limites são feitos através de rios, canais e lagoas e; 29,93% feitos por marcos
divisórios já que a fronteira é seca e o Terreno pouco acidentado.

4   Peiter, Paulo. Considerações sobre a infraestrutura e os recursos humanos em saúde na
fronteira do Brasil, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, 2011, p. 22.
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cidadania, o que só pode ser alcançado com a participação de todos
os segmentos das populações destas regiões.

O objetivo deste estudo foi identificar uma alternativa de solução
de problema de saúde de moradores em regiões de fronteiras, através
da análise de um contrato de prestação de serviços celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí, Estado do Rio Grande do
Sul, no Brasil - PMBQ e a Administração de Serviço de Saúde do
Estado da República Oriental do Uruguai - ASSE - Unidade Executora
nº 034 o Hospital da cidade de Bella Unión, no Departamento de Artigas,
no Uruguai, com vistas a prestação de serviços de assistência médi-
ca e hospitalar para os pacientes residentes nas zonas urbanas, su-
burbanas ou rurais do Município de Barra do Quaraí, no ano de 2012.

A metodologia utilizada foi a de Estudo de Caso. No entendimento
de Yin5, os estudos de caso podem contar com várias técnicas e
fontes de evidências, tais como documentações, observações, en-
trevistas, questionários, e tantas outras. Então, neste caso, foram
analisados: um Acordo e um Ajuste Complementar celebrados entre
a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai; o
termo de contratação e prestação de serviços assinado pela PMBQ e
a ASSE; e o processo licitatório para contratação de serviços. Gil6
considera o Estudo de Caso um estudo profundo e exaustivo de um
ou de poucos objetos, de maneira a permitir seu conhecimento amplo
e detalhado, e foi isto que se fez neste estudo.

A literatura, de um lado, representa o estado da arte de pesqui-
sas realizadas na região geográfica deste estudo e; de outro lado,
apresenta os mais novos documentos publicados no campo das
relações entre o Brasil e o Uruguai. Os resultados da investigação
apontam para um sucesso da cidadania fronteiriça pelo avanço iden-
tificado no campo da saúde para aquela população.

O estudo está organizado em seis partes: além da introdução, a
que apresenta a Tríplice Fronteira Brasileira, Uruguaia e Argentina e
que localiza o leitor no espaço físico e geográfico estudado; a que
descreve como foi constituído aquilo que se chama de
Institucionalização da Cidadania Fronteiriça; a que analisa os acordos
entre o Brasil e o Uruguai que possibilitam celebrar avanços da
cidadania dos seus moradores; a que apresenta o caso de sucesso
e que se tornou referência no campo da saúde pública para autorida-
des governamentais dos dois países; e as considerações finais.

5  Yin, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos, Porto Alegre, Bookman, 2005.
6   Gil, Antonio Carlos. Métodos e técnicas da pesquisa social,  Atlas, 2008.



Cidadania e diplomacia: um caso de avanço no âmbito.../Hamilton Santos Rodrigues y Fortunato Avelar B. pp. 119-141

124

2.  A tríplice fronteira entre o brasil, uruguai e argentina: um
espaço que favorece a interação social e econômica entre
os povos

O ponto de fronteira que serve de base para o presente estudo
está formado por três localidades: os Municípios de Barra do Quaraí,
no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e Bella Unión, Departa-
mento de Artigas, no Uruguai, que constituem-se em «cidades-
gêmeas», localizadas na extremidade mais ocidental da linha
demarcatória de limites estabelecida entre ambos os países e;
adjacente a esta área, está a localidade de Monte Caseros, Província
de Corrientes, na Argentina7.

A distância de Barra do Quaraí à Bella Unión é de 1 km,
transpassado por uma ponte ferroviária inaugurada no ano 1915 e
outra ponte rodoviária inaugurada no ano de 1976 e; a distância entre
os centros urbanos das duas cidades é de 6 km. Bella Unión e Monte
Caseros estão em frente uma à outra, separadas pelo rio Uruguai,
sem pontes, com cerca de 1 km de distância entre ambas – a ligação
entre elas depende de balsas; a distância entre o núcleo urbano
brasileiro e o argentino é de 7 km e o contato principal se dá através
do Porto de Bella Unión, e a travessia através de balsas diversas
vezes no dia; o que faz destas três localidades, uma particular
conurbação trinacional, conforme Rodrigues8.

O Município de Barra do Quaraí foi criado através da Lei Estadual
nº 10.655, de 28 de dezembro de 1995, e localiza-se no ponto extre-
mo oeste do Rio Grande do Sul, na zona fisiográfica denominada
Campanha Ocidental 029, possuindo uma superfície total de 1.055,5
km² e 4012 habitantes, de acordo com o Censo 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia Estatística. A Alcaldia de Bella Unión foi criada
a partir da edição da Lei nº 18.567, de 13 de setembro de 2009, que
dispôs sobre a «descentralização política e participação cidadã». Sua
localização, também estretégica, no extremo noroeste do território
uruguaio, reflete em sua denominação o fato de encontrar-se próxi-
ma à foz do rio Quaraí, que deságua no rio Uruguai, na fronteira com
o Brasil e a Argentina, constituindo o único ponto trinacional e integra
a região no processo de cooperação intergovernamental e empresa
7      Através da Lei Municipal nº 535/2002, de 10 de julho de 2002, o Município de Barra do Quarai

declarou como «cidades-irmãs, as localidades de Monte Caseros (Corrientes – Argentina)
e Bella Unión (Artigas – República Oriental do Uruguai).

8   Rodrigues, Hamilton Santos. Barra do Quaraí: panorama histórico-geográfico, Alcance,
Porto Alegre, 2000, 72p.
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rial subnacional conhecida como Zona de Integração do Centro Oes-
te Sul Americano.

1 – Cidade de Monte Caseros na Província de Corrientes na Ar-
gentina. 2 – Cidade de Bella Unión no Departamento de Artigas no
Uruguai. 3 – Cidade de Barra do Quaraí no Estado do Rio Grande do
Sul no Brasil.

Conforme o documento «Bases para uma proposta de
desenvolvimento e integração da faixa de fronteira»9, elaborado pelo
Grupo de Trabalho Interfederativo de Integração Fronteiriça do governo
federal a facilitação de processos sinápticos cotidianos favorece o
entrelaçamento econômico, social, cultural pois adensamentos
populacionais cortados pela linha de fronteira – seja esta seca ou
fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura – apresentam grande
potencial de integração econômica e cultural, assim como
manifestações «condensadas» dos problemas característicos da

9    Brasil. Ministério da Integração Nacional, Grupo de Trabalho Interfederativo de Integração
Fronteiriça, Bases para uma Proposta de Desenvolvimento e Integração da Faixa de
Fronteira, Brasília: KACO Gráfica, 2010, p. 21.
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fronteira, que nesse espaço adquirem maior densidade, com efeitos
diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania e; no caso
particular deste estudo, tem-se um tipo de interação transfronteiriça
caracterizada como «sinapse», pois se constata um alto grau de troca
entre as populações apoiado pelos Estados contíguos.

Nesta situação, temos a geração de uma nova territorialidade,
baseado na cooperação transfronteiriça que «desafia a imagem es-
tática dos limites estatais e das divisões administrativas e jurisdicionais.
As interações nos territórios fronteiriços e a representação do espaço
político, caracterizado por fronteiras condensadas, são elementos
funcionais para a definição de uma nova territorialidade»10.

E a interação transfronteiriça é resultado da crescente conjunção
das vontades dos Governos do Brasil e do Uruguai, cujas relações
bilaterais nos permitem vislumbrar «a institucionalização da cidadania
fronteiriça», enfrentando o desafio de «tornar os direitos fronteiriços
plenamente eficazes, sem restrições discricionárias unilaterais»11. A
superação deste desafio exige a atuação de um Estado que garanta
mecanismos para uma nova forma de governança local, levando em
conta:

as transformações nos conteúdos das políticas públicas que exigem
autoridades locais com um maior grau de inovação em matéria de
engenharia política e as novas formas de participação política e cidadã,
entre outras12.

A situação de institucionalização da cidadania está dentro de
uma visão republicana, baseada na «idéia do território, favorecendo a
inclusão de migrantes e estrangeiros residentes»13. E termina por al-
terar a percepção dos residentes em relação à cidadania, ou seja, ao
serem diluídos os limites territoriais institui-se simbolicamente «um
espaço comum que é designado simplesmente como fronteira, onde
todos são os cidadãos da fronteira, sendo esta identidade territorial
marcada pela igualdade»43.

10 Oddone, Nahuel. La construcción de uma matriz relacional para la cooperación
transfronteriza: el caso de la triple frontera de Monte Caseros, Bella Unión y Barra do
Quaraí, Municipalidad de Monte Caseros, Corrientes, Argentina, 2012, p.4.

11  Benetti, Daniela Vanila Nakalski; Araujo, Nícia Pereira. Cidadania Fronteiriça: das concepções
à cidadania constituída na fronteira entre Brasil e Uruguai, Cap. III, p. 45-58. In: Bento, Fábio
Régio (org.). Fronteiras em movimento, Jundiaí, Paco Editorial: 2012,  p. 46 e 56.

12 Oddone, N., op. cit., p. 3.
13 Nogueira, Vera Maria Ribeiro; Silva, Maria Geusina da. Brasiguaios: a cidadania fluída na

tríplice fronteira, III Jornada Internacional de Políticas Públicas, 2007, p.4.
14 Nogueira, Vera Maria Ribeiro; Silva, Maria Geusina da. Direito, Fronteiras e Desigualdade

em Saúde, Revista em pauta, V. 6, Nº 24, 2009, p. 87.
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Esta conjunção de vontades, materializada nos  Acordos e Trata-
dos também tem a forte participação das comunidades vinculadas,
através de suas instâncias representativas internas (controle social
local, colegiados regionais e comitê de fronteira), reunindo diferentes
esferas de governo, em âmbito executivo e legislativo, numa
convergência de esforços que resultaram nas condições e mecanis-
mos de cooperação e integração ora existentes neste ponto de
fronteira.

3.  A institucionalização da cidadania na fronteira do Brasil
com o Uruguai

Conforme Pucci15, a integração na fronteira do Brasil com o
Uruguai é histórica e acontece graças e apesar do Estado porque
para o morador da fronteira a integração é questão de bom senso.
Vivendo na fronteira mais porosa e interativa do perímetro terrestre
brasileiro a fluidez das interações é favorecida no plano local. Na
atualidade, existe o que ele chama Institucionalidade Fronteiriça, e
esta tem de fato a disposição de integrar esse espaço. Entre outros
elementos citados para a Arquitetura da Institucionalidade Fronteiriça
estão: o Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio16, a Comissão
Geral de Coordenação17, a Comissão para o Desenvolvimento Con-
junto de Zonas Fronteiriças18, os Comitês de Fronteira, e a

Nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço.

15  Pucci, Adriano Silva. O Estatuto da fronteira Brasil-Uruguai, Brasília: Fundação Alexandre
de Gusmão, 2010.

16  O Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, assinado no ano de 1975, em Rivera/
Livramento, deu início a uma construção de uma Arquitetura Institucional, tendo sido criado
por intermédio dele a Comissão Geral de Coordenação que até hoje é a instância máxima de
conversação entre o Brasil e o Uruguai. Este documento «mais do que um instrumento
jurídico, representou um divisor de águas no relacionamento bilateral, pois marcou a decisão
de ambos os Estados de tomarem as rédeas da integração, por meio da instauração de
mecanismos permanentes de cooperação, entendimento e troca de informações sobre
todos os assuntos de interesse comum, bilaterais e multilaterais» Pucci, A. S., op. cit., p. 98.

17 No Tratado de Amizade, já se criou a Comissão Geral de Coordenação (CGC), «para
fortalecer la cooperación entre ambos países, analizar los asuntos de interés común y
proponer a los respectivos Gobiernos las medidas que juzgara pertinentes» Rótulo e Damiani,
2010, p. 17, apud Achard, 1995, Pucci, 2010.

18 No âmbito da CGC «Fue establecida la Subcomisión para el Desarrollo Conjunto de
las Zonas Fronterizas […] luego transformada en Comisión en 1991 (CDCZF), con el
objetivo de analizar las posibilidades de cooperación en integración física, complementación
económica y desarrollo social» Rótulo e Damiani, 2010, p. 22, grifo nosso).
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No âmbito da Comissão para o Desenvolvimento Conjunto de
Zonas Fronteiriças foram criados os Comitês de Fronteiras para
funcionar nas cidades-gêmeas da fronteira Uruguai-Brasil: Chuy/Chuí;
Rio Branco/Jaguarão; Rivera/Santana do Livramento (ano de 1989) e
Artigas/Quaraí, Bella Unión/Barra do Quaraí, e Aceguá/Aceguá (ano
de 1995). Os Comitês são compostos por chanceleres, que os
presidem; delegados e representantes de órgãos oficiais;
organizações públicas e privadas; entidades sociais e culturais; ou
mesmo pessoa física ou jurídica, oriundas dois lados da fronteira,
que possam contribuir com os temas agendados para discussão19.
Os Comitês de Fronteiras […] fueron diseñados para actuar como
foros abiertos para tratar los temas de interés de las poblaciones lo-
cales, […] debían promover el desarrollo socio-económico regional,
fomentar la coordinación con los gobiernos centrales, y facilitar la cir-
culación de personas, mercaderías y vehículos […]. Su instalación
constituyó un hito relevante en el proceso de desarrollo de la integra-
ción fronteriza uruguayo-brasileña20.

Muitos dos problemas apresentados pelas autoridades
governamentais ou mesmo por representantes da sociedade civil nos
Comitês de Fronteiras são decorrentes do cotidiano fronteiriço. O que
se quer, na verdade, é buscar «por este mecanismo por lo tanto ‘lega-
lizar’ un procedimiento que es corriente en la localidad fronteriza»21.

Apesar de se reconhecer o trabalho dos Comitês de Fronteiras, e
de sua relevância por inserir todos os interessados na discussão e
encaminhamentos de propostas comuns correspondentes a natural
convivência cotidiana da conurbação fronteiriça, sua metodologia de
trabalho não permitiu avançar na solução efetiva dos problemas de
seus moradores. Além de interregnos de quatro e seis anos para
realização de reuniões é certo que

O calcanhar-de-aquiles dos Comitês de Fronteiras consistia
em que seus trabalhos, presididos alternadamente pelos
Cônsules dos dois países, assumiam a forma de meras

19   Pucci, A. S., op. cit.
20   Rótulo, Daniel; Damiani, Octavio. El caso de la integración fronteriza Uruguay-Brasil:

dimensiones analíticas e hipótesis de trabajo preliminares, Documento de Investigación
N°.  61, Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Novembro
de 2010, p. 22.

21   Achard, Diego. «La Frontera Uruguay-Brasil: una análisis de las instituciones que promue-
ven la Integración Fronteriza», In.: La Integración Fronteriza y el Papel de las Regiones en
la Unión Europea y en el Cono Sur: Experiencias, Opciones y Estrategias, Centro de
Formaçión para la Integración Regional (CEFIR), Montevideo, 1995, p. 106.
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recomendações às respectivas Chancelarias, que então
repassavam as reivindicações aos diversos órgãos temáti-
cos da Administração Federal, dos quais se aguarda o fee-
dback. Esse processo, difuso e burocrático, acabou por gerar
um passivo de problemas não resolvidos que afetaram a
credibilidade daquela instância22.

Com isto, esgotou-se aquele modelo de atuação, representação,
encaminhamento e solução de problemas fronteiriços. Tal cenário
exigia um novo comportamento da diplomacia brasileiro-uruguaia,
organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos dos dois paí-
ses. Assim foi que, o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai
enviou nota à Embaixada do Brasil em Montevidéu contendo «Ele-
mentos para uma Política Conjunta em Matéria Fronteiriça». No do-
cumento apontava as falhas na condução de resolução de proble-
mas fronteiriços, identificava doze áreas temáticas às quais os
Governos deveriam dar prioridades como as questões de saúde, meio
ambiente e infraestrutura, além de propor ações para atingir as referi-
das metas23.

Fixava-se, agora, um novo marco nas relações brasileiro-
uruguaias: a Nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento
Fronteiriço. Com o propósito de contribuir para promover o
desenvolvimento integrado da faixa de fronteira comum entre o Brasil
e o Uruguai; tendo como avanço, o fato de se dar ao Estado do Rio
Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre, o status de sede do
tratamento das questões, e com reuniões alternadas em Porto Alegre
e Montevidéu, mais próximas dos poderes centrais de seus países; e
com mais resolutividade das situações problemas apresentadas, os
trabalhos iniciaram em abril de 200224.

Composta pelo Ministério das Relações Exteriores do Governo
do Brasil e Ministério das Relações Exteriores do Governo do Uruguai,
uma Comissão Geral de Coordenação uruguaio-brasileira, e duas
instâncias: as Reuniões de Alto Nível e os Grupos de Trabalhos, a
Nova Agenda prevê a possibilidade de participação de autoridades
técnicas, com poder de decisão sobre assuntos tratados. As Reuniões
de Alto Nível são presididas pelos Vice-Chanceleres do Brasil e do
Uruguai e que têm como função coordenar e sistematizar os trabalhos
da Nova Agenda. Os Grupos de Trabalhos recepcionam, analisam e

2 2 Pucci, A. S., op. cit, p. 105.
23  Aveiro, 2006; Pucci, 2010; Rótulo e Daminani, 2010; Rótulo, 2013; Lemos, 2013.
24  Pucci, A. S.; Lemos, B. de O.



Cidadania e diplomacia: um caso de avanço no âmbito.../Hamilton Santos Rodrigues y Fortunato Avelar B. pp. 119-141

130

discutem as necessidades demandadas; interpretam-nas e as
encaminham para as respectivas Chancelarias. Os GTs foram dividi-
dos com base nas seguintes áreas: Saúde; Meio Ambiente e
Saneamento, Cooperação Policial e Judicial; e Desenvolvimento Inte-
grado25, e são encarregados de apresentar seus projetos ao plenário
das Reuniões de Alto Nível26.

As atas das Reuniões de Alto Nível da Nova Agenda evidenciavam
diversas demandas sociais e dentre elas, as relativas à saúde públi-
ca dos moradores da fronteira do Brasil com o Uruguai. Na I Reunião
de Alto Nível realizada nos dias 25 e 26 de abril de 2002, em Montevidéu,
no Grupo de Trabalho Saúde, considerou-se o projeto que culminaria
com a assinatura do Acordo Fronteiriço. Este desejo manifestou-se
novamente na II Reunião de Alto Nível dos dias 8 e 9 de agosto de
2002, em reunião realizada em Porto Alegre, quando se enfatizava a
necessidade de um acordo binacional que abrangesse os campos
da residência, estudo e trabalho, sessão na qual também se sugeriu
a criação de uma comissão binacional gestora de saúde na fronteira.
Na III Reunião de Alto Nível, realizada em Montevidéu, nos dias 30 e 31
de julho de 2003 aprovou-se o Ajuste Complementar ao Acordo Bási-
co de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica para a Saúde na
Fronteira. Na IV Reunião realizada nos dias 23 e 24 de setembro de
2004, em Porto Alegre RS, anotou-se a retomada de diversos Comitês
de Fronteiras e da instalação da Comissão Binacional de Saúde. Na
V Reunião, realizada nos dias 23 e 24 de julho de 2007, em Montevidéu,
apontava-se a necessidade de se encontrar soluções para o mútuo
acesso à saúde por parte dos fronteiriços. Na VI Reunião realizada
nos dias 9 e 10 de junho de 2009 em Porto Alegre RS, as delegações
congratularam-se pela assinatura do Ajuste Complementar para
Prestação de Recíproca de Serviços de Saúde na fronteira assinado
em 200827.

É interessante observar de que na VII Reunião de Alto Nível da
Nova Agenda, realizada nos dias 7 e 8 de julho de 2011, em Montevidéu,
não aparecem, efusivamente, questões de saúde. Talvez porque o
assunto fora resolvido com a assinatura do Acordo e do Ajuste Com-

25 O GT Desenvolvimento Integrado foi «desdobrado nos Subgrupos de Educação e Formação
Profissional e de Prestação de Serviços. Os GTs manteriam reuniões técnicas para
regulamentar situações específicas nas quais se verificassem vácuos normativos, espe-
cialmente nas seguintes matérias: cooperação policial e judicial, ensino, saúde, circulação
de carros particulares, ônibus intermunicipais, ambulâncias e veículos de bombeiros» (PUCCI,
2010, p. 119).

26 Aveiro, 2006; Pucci, 2010; Rótulo e Daminani, 2010; Rótulo, 2013; Lemos, 2013.
27 Aveiro, 2006, Pucci, 2010, Lemos, 2013.
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plementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e
Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, para
Prestação de Serviços de Saúde que se analisa a seguir neste estudo.

4. Os acordos que possibilitaram celebrar avanços na
cidadania fronteiriça

Celebrados entre o Brasil e o Uruguai «existem cerca de 850 atos
internacionais que abrangem diversas áreas como: limites, obras,
comércio, saúde, educação, agricultura, cultura, ciência e tecnologia
e outros», conforme Fortunato28. Mas, neste estudo, a seguir, analisa-
se: 1) O acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e
Uruguaios celebrado em Montevidéu, no dia 21 de agosto de 2002; 2)
O Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência,
Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios,
para Prestação de Serviços de Saúde assinado no dia 28 de novembro
de 2008 no Rio de Janeiro; e posteriormente, o 3) Contrato de
prestação de serviços médico e hospitalar celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Barra do Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil
(PMBQ), e a Administração de Serviço de Saúde do Estado da Repú-
blica Oriental do Uruguai (ASSE).

1) O Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai para Permissão de
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e
Uruguaios, em sua consideranda destaca: os históricos laços de
amizade existentes entre as duas Nações; que as fronteiras que unem
os dois países constituem elementos de integração de suas
populações; o desejo de acordar soluções comuns com vistas ao
fortalecimento do processo de integração entre as Partes; a
importância de contemplar tais soluções em instrumentos jurídicos
de cooperação em áreas de interesse comum, como a circulação de
pessoas e o controle migratório, pelo que resolvem celebrar um
acordo para permissão de ingresso, residência, estudo, trabalho,
previdência social e concessão de documento especial de fronteiriço
a estrangeiros residentes em localidades fronteiriças29.
28  Fortunato, Avelar. Integração Econômica Internacional, Santana do Livramento, UNIPAMPA,

13 abr. 2012, Aula dada no curso de pós-graduação lato sensu Desenvolvimento em
Regiões de Fronteiras.

29 Brasil. Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o overno da República
Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo eTrabalho a Nacionais
Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, Divisão de Atos Internacionais do Ministério das
Relações Exteriores do Brasil, 2002.
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Os termos deste Ato foram elencados ao longo de 11 (onze)
artigos, dos quais se destaca: 1º - Permissão de Residência, Estudo
e Trabalho (Artigo I): exclusivamente aos nacionais de uma das par-
tes, desde que residentes nas localidades fronteiriças «situadas em
uma faixa de até 20 (vinte) quilômetros da fronteira». (Artigo VI).
Poderão residir na localidade vizinha situada na outra Parte, exercer
trabalho, ofício ou profissão, amparados pela legislação previdenciária
vigente, bem como frequentar estabelecimentos de ensino, públicos
ou privados. E todos os direitos referidos neste artigo serão estendidos
aos aposentados e pensionistas. 2º - Documento Especial de
Fronteiriço (Artigo II): documento que caracteriza a qualidade de
fronteiriço do cidadão residente nas localidades fronteiriças, o que
não dispensa o uso dos documentos exigíveis em seus países de
origem. Este documento será expedido pelo Departamento de Polícia
Federal do Brasil e pela Direção Nacional de Migrações do Uruguai

2) O Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e
Uruguaios, para Prestação de Serviços de Saúde, vigente desde 27
de julho de 2010, é mais específico para atender aos problemas de
saúde na fronteira cidadã:

enaltece o desejo de encontrar soluções comuns para o bem
estar e a saúde das populações dos dois países; a
importância de consolidar soluções por meio de instrumen-
tos jurídicos que facilitem o acesso dos cidadãos fronteiriços
aos serviços de saúde, nos dois lados da fronteira; reconhece
a necessidade de amparar o intercâmbio existente na
prestação de serviços de saúde humana na região fronteiriça;
propugna pela legislação e a organização dos sistemas de
saúde de ambos os países30.

O referido documento está estruturado em 13 (treze) artigos dos
quais se analisam aqui os seguintes:

1º - quanto ao âmbito de aplicação, visa «permitir a prestação
de serviços de saúde humana por pessoas físicas ou jurídicas situa-
das nas Localidades Vinculadas mencionadas no Acordo» que, uma
vez contratada, «somente admitirá pacientes residentes nas zonas
urbanas, suburbanas ou rurais de uma das Localidades Vinculadas,

30   Brasil. Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho
a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios para Prestação de Serviços de Saúde,
Divisão de Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 2008.
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mediante apresentação da documentação que confirme sua identidade
e domicílio, expedida pela autoridade policial correspondente ou outro
documento comprobatório de residência, como o Documento Espe-
cial de Fronteiriço».

2º - quanto às pessoas habilitadas: permite às pessoas jurídicas
brasileiras e uruguaias «contratarem serviços de saúde humana em
uma das localidades» constantes do Anexo do Acordo, «de acordo
com o Sistema de Saúde de cada Parte», através de contratos cele-
brados com os «respectivos sistemas públicos de saúde quanto por
meio de contratos entre pessoa jurídica como contratante, de um lado,
e pessoa física ou jurídica como contratada, de outro, tanto de direito
público quanto de direito privado».

3º - quanto ao Contrato: a prestação destes serviços de saúde
somente será feita mediante «contrato específico entre os
interessados de cada país», tendo com partes os entes nominados
no artigo anterior, submetendo-se às normas técnicas e administrati-
vas e aos princípios e diretrizes de seus Sistemas de Saúde e terá
como objeto, entre outros: «serviços de caráter preventivo; serviços
de diagnóstico; serviços clínicos, inclusive tratamento de caráter con-
tinuado; serviços cirúrgicos, inclusive tratamento de caráter continua-
do; internações clínicas e cirúrgicas; e atenção e urgência e
emergência».

4º - quanto à forma de pagamento: deverá obedecer às normas e
regulamentações de cada Parte, podendo incluir como forma de pa-
gamento a compensação recíproca de prestação de serviços de
saúde e «o contratante não poderá ceder ao contratado materiais uti-
lizados em serviços de saúde humana, tais como medicamentos e
insumos, vacinas, hemoderivados e materiais clínicos ou cirúrgicos,
como forma de pagamento do contrato».

5º - quanto aos veículos de locomoção: deverão obedecer as
regulamentações técnicas de ambas as Partes, e poderão «circular
livremente em zonas urbanas, suburbanas e rurais das Localidades
Vinculadas, em ambos os lados da fronteira, sempre que devidamente
identificados».

6º - quanto à documentação dos recém nascidos: este registro
será feito por um dos genitores ou de uma das pessoas enumeradas
na respectiva Lei dos Registros Públicos das Partes, mediante docu-
mento comprobatório emitido nos termos da legislação vigente da
respectiva Parte; a Parte do contratado «emitirá o documento de
nascido vivo e o encaminhará a autoridade consular da Parte do con-
tratante, a fim de que a criança nascida no território da outra parte
seja regularmente registrada em consulado ou Vice-Consulado res-
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pectivo» e a autoridade consular «reconhecerá gratuitamente o docu-
mento de nascido vivo, no idioma original, nos casos de pobreza ou
indigência».

7º - quanto à documentação de falecimento: ocorrendo óbito, a
parte o contratado «emitirá atestado de óbito e o remeterá ao Consu-
lado ou Vice-Consulado do contratante, que o reconhecerá gratuita-
mente nos casos de pobreza ou indigência, e o registrará devidamente
no banco de dados consular»; se o óbito ocorrer em trânsito «será
atestado no destino, exceto se houver regresso ao ponto de partida».
Este «Ajuste Complementar» foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº
933/2009, de 11 de dezembro de 2009, e publicado no Diário Oficial
da União, em 14 de dezembro de 200931.

O acordo de Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a
Nacionais Fronteiriços que por seu intermédio possibilitou realizar o
Ajuste Complementar para Prestação de Serviços de Saúde são no
mundo real, espaços de conquista da cidadania. A «cidadania
fronteiriça, portanto, pode ser considerada um projeto piloto de dois
dos países do Mercosul. Poderá ser um modelo de referencial para a
elaboração de políticas de integração populacional nas áreas de
fronteira»32.

3) Finalmente, decorrido dos esforços da sociedade civil
fronteiriça, de entidades públicas dos dois países e dos serviços das
diplomacias brasileiras e uruguaias, celebra-se o primeiro contrato
entre um pequeno município brasileiro e uma organização estatal
uruguaia com a possibilidade efetiva de melhorias da qualidade de
vida através da prestação de serviços médicos e hospitalares para a
população, em grande parte de baixa renda, do município brasileiro.

5. Um caso referencial na saúde pública na fronteira do
Brasil com o Uruguai

Amparado no Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão
de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros
e Uruguaios, para Prestação de Serviços de Saúde; respeitando a Lei
Municipal nº 1.414/2012, de 14 de fevereiro de 2012 que autoriza a
assinatura do contrato, comprometeram-se a Prefeitura do Município
de Barra do Quaraí (RS – Brasil), pessoa jurídica de direito público

31  Brasil, op. cit.
32  Aveiro, Thais Mere Marques. Relações Brasil-Uruguai: A Nova agenda para a Cooperação

e o Desenvolvimento Fronteiriço, Universidade de Brasília, Instituto de Relações
Internacionais, Dissertação de Mestrado, 2006.
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interno, contratante e a Administração de Serviço de Saúde do Esta-
do da República Oriental do Uruguai (ASSE), pessoa jurídica de direito
público interno, contratada. Mediante pagamento em dólares ameri-
canos, por parte da contratante, a contratada teve a obrigação de
prestar serviços de assistência médica hospitalar aos munícipes de
Barra do Quaraí através da Unidade Executora nº 034, o Hospital de
Bella Unión (Artigas – Uruguai).

Após discutido na comunidade em especial no Conselho Munici-
pal de Saúde, este Contrato teve início no Processo Licitatório nº 367/
2011, de 2 de fevereiro de 2011, que teve por objeto «a contratação de
serviços de urgência e emergência», na modalidade de dispensa de
licitação, conforme o inciso XIV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/
93. Recebeu o parecer favorável da Procuradoria Geral do Município,
através do Parecer nº 009/2011, de 04 de dezembro de 2011, que
considerava «[...] as condições do pretendido contrato são vantajosas
para a Administração» e dentre estas estão a diminuição das despesas
com combustíveis, lubrificantes, peças de reposição e manutenção
de veículos, passagens e outras para:

[...] o deslocamento dos munícipes até a cidade de
Uruguaiana, distante 70 km, que visam o acesso aos serviços
de média e alta complexidade e que representam um alto
custo para os cofres públicos [...] e que muitos serviços pres-
tados na cidade vizinha de Bella Unión, são praticados com
valores inferiores aos de mercado em Uruguaiana33.

Neste contexto foi firmado o Contrato DP nº 51/2011, de 16 de
dezembro de 2011, visando o atendimento de consultas de urgência
e emergência, num total de 300 (trezentas) consultas e exames bási-
cos de sangue e eletrocardiograma: hemograma, glicemia, sódio
potássio, uréia e creatinina, TGO e TGP, TP, KTTP,
hemossedimentação, PCR, HIV, troponina, CPK e CKMB, amilase,
QUE, urocultura, beta HCG e eletrocardiograma.

O valor unitário atribuído às consultas corresponde a U$ 54,00
(cinquenta e quatro dólares americanos), o que corresponde a um
total de U$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos dólares america-
nos). O valor deste contrato foi estabelecido em dólares em razão
das normas de conversão de câmbio e remessa de valores para o
exterior. A sua vigência foi estabelecida em 12 meses, contados a

33   Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí. Parecer nº 009/2011 da Procuradoria Geral do
Município, 4 de Dezembro de 2011, Barra do Quaraí, 2002.
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partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual
período, com a correspondente revisão do valor inicial conforme
unidade de reajuste determinada pelo Instituto Nacional de Estatística
da República Oriental do Uruguai.

Os beneficiários do Contratante foram os pacientes residentes
nas zonas urbanas, suburbanas ou rurais do Município de Barra do
Quaraí encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município,
que deverão ser imediatamente atendidos mediante a apresentação
de autorização, expedida pela Secretaria, confirmando a sua qualidade
de beneficiário. Nos casos de emergência, quando a situação não
permita o prévio encaminhamento para o pronto atendimento do
beneficiário, a autorização será encaminhada imediatamente após o
atendimento.

Como os atendimentos contratados foram aqueles decorrentes
de acidentes ou doenças constantes na CID 10 Classificação Inter-
nacional de Doenças, ficaram excluídas as despesas decorrentes de
«tratamento clínico ou cirúrgico experimental; inseminação artificial;
procedimentos clínicos e cirúrgicos para fins estéticos; bem como
órteses e próteses para o mesmo fim; fornecimento de prótese,
órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; procedimentos
odontológicos não previstos na cobertura hospitalar; tratamentos de-
finidos como ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto
médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; casos
de cataclismo, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente; tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos por mo-
tivo de senilidade, para rejuvenescimento, bem como para prevenção
de envelhecimento, para emagrecimento ou ganho de peso,
tratamentos com finalidade estética, cosmética ou para alterações
somáticas; investigação diagnóstica eletiva, em regime de internação
hospitalar, necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do
cabelo, exames para piscina e ginástica; exames admissionais,
demissionais e periódicos; acidente de trabalho e procedimentos de
recuperação e reintegração do usuário em suas atividades
profissionais quando dela decorrentes, além de consultas e exames
derivados da NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional do Ministério do Trabalho.

Dentre outras, as obrigações do contratado são: obedecer as
normas reguladoras do Ministério de Saúde Pública (MSP) – Direção
Geral de Saúde (DIGESA) do contratado. Quando estas forem
omissas, deverá utilizar as normas em vigor no Brasil, em especial
as editadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelo Ministério
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da Saúde brasileiro; manter profissionais e estabelecimentos capaci-
tados de acordo com as normas reguladoras do Ministério de Saúde
Pública - MSP – Direção Geral de Saúde - DIGESA do contratado;
manter a ficha de atendimento dos beneficiários atualizadas, obser-
vadas as questões éticas e o sigilo profissional; verificar a regularidade
dos beneficiários do contratante, exigindo a apresentação de
documentação que comprove a sua qualidade de beneficiário do con-
tratante; dentre outros.

Para o recebimento das parcelas correspondentes ao pagamen-
to dos serviços prestados, o contratado deverá apresentar,
mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, a
relação de atendimento prestado no mês anterior, mediante a
apresentação de fatura e aprovação da fiscalização do contratante».
A partir daí o contratante remeterá o valor mensal ao Banco do Brasil,
Agência Uruguaiana, com a respectiva ordem de pagamento,

Para o suporte das despesas decorrentes da contratação foram
previstos recursos orçamentários próprios - Código Reduzido 150;
Projeto Atividade 1034; Elemento de despesa 339039, e, no caso de
litígios decorrentes do contrato, acordaram as partes na criação de
um tribunal arbitral.

O resultado deste ato cidadão foi mencionado nos dias 13 e 14
de setembro de 2012, pelo Grupo de Trabalho sobre Saúde, na VIII
Reunião de Alto Nível da Nova Agenda:

Nesse sentido, as cidades-gêmeas de Barra do Quarai e Bella
Unión têm se apresentado mais adiantadas, com a
contratação dos serviços [médicos e hospitalares, cujos
pagamentos ocorrem] [...] via transferência bancária interna-
cional, por intermédio do Banco do Brasil e do Banco de la
República Oriental del Uruguay, com incidência de imposto
de renda. Esse mecanismo deve servir de modelo para
as outras cidades-gêmeas34.

Por um lado, esta era uma expressão de contentamento com os
avanços no campo social promovidos pela Metodologia de Discussão
Social e de Trabalho Consular chamada Nova Agenda de Cooperação
e Desenvolvimento Fronteiriço. Por outro lado, o registro de que a
partir da criação de novas possibilidades de coexistência na fronteira,
era de se reconhecer que autoridades públicas já se serviam destas
oportunidades para encaminhar soluções de problemas sociais

34 Lemos, B. de O., op. cit., p. 162, grifo nosso.
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vivenciadas em seus municípios - esta é parte das conclusões que
se chega com esta investigação.

6. Considerações finais

Considerando que o objetivo deste estudo foi a análise de um
Ato Administrativo, público municipal, que objetivava contribuir com a
melhoria da qualidade de vida de uma população, foi necessária uma
profunda análise dos elementos que antecedentemente possibilitaram
o referido Ato Administrativo; teve-se que levar em conta que a relação
contratual ocorreu entre entes públicos diferentes, seja entre dois
países. Pior que isto, a situação problema aconteceu num espaço
geográfico, quase único, ao longo de um processo histórico no qual
não existiam parâmetros jurídicos capazes de permitir a contratação
de serviços daquela ordem, entre os dois Estados.

O espaço geográfico é a fronteira entre o Brasil e o Uruguai,
mais especificamente a região «conurbada» de Barra do Quaraí RS,
com Bella Unión – Artigas; e o processo histórico é o vivenciado/
conduzido pela sociedade civil da fronteira auxiliado/encaminhado pela
chancelaria dos dois países. Neste espaço, forma-se praticamente
uma nova nação entre outras duas Nações e no cotidiano da nação
fronteiriça a mobilidade dos seus moradores é praticamente a mesma
onde muitas pessoas deslocam-se para residir, trabalhar, estudar,
buscar ajuda médica, ora para um, ora para outro lado da fronteira35.
No entanto este cotidiano comum resulta em problemas comuns,
porém com distintas formas de resolvê-los, quando eles ocorrem.

Para entender esta situação teve-se que estudar o que precedia
nas relações legais que pudesse criar direitos para os moradores e;
a metodologia de trabalho que garantiu o avanço de direitos. O que se
observou é que direitos no campo da saúde foram demandados, e
que aos poucos foram constituídos pelos protagonistas desta história:
organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos e a diplomacia
uruguaio-brasileira. Contatou-se então de que a relação diplomática
entre o Brasil e o Uruguai é muito profícua e até mesmo exemplar
considerando-se que muitos acordos entre os dois servem de base

35  «De todos os países com os quais o Brasil faz fronteira, o Uruguai é de longe o que possui
o nível mais elevado de integração transfronteiriça. A marcante presença de famílias mistas,
o expressivo número de acordos em prol da população fronteiriça e o histórico povoamento
da região favorecem a estimulam as políticas de governo e o bom entendimento entre Brasil
e Uruguai». Carneiro Filho, Camilo Pereira; Rückert, Aldomar. Transfronteirização e gestão
do território no arco sul da fronteira do Brasil,  Revista Geonorte, Edição Especial 3, V.7,
Nº.1, 2013. pp. 1334-1335.



Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 9. No. 17. Enero-Junio 2014

139

para tratados entre o Brasil e outros países. A construção da cidadania
fronteiriça, como se analisou neste estudo, iniciou com Estatuto Jurí-
dico da Fronteira de 1933, mas foi com o Tratado de Amizade,
Cooperação e Comércio entre Brasil e Uruguai, de 1975 que se abriu
um leque de oportunidades de interações e se criaram instrumentos
legais e metodológicos para dar sustentação e continuidade às
possibilidades de relações.

Apesar de ao longo de um período de tempo tentar-se introduzir,
melhorar e avançar com metodologias de trabalho com vistas a solu-
cionar problemas comuns de fronteira como, por exemplo, os Comitês
de Fronteiras, a que parece ter dado mais certo e com mais resulta-
dos, foi a que chamamos aqui de Metodologia de Discussão Social e
de Trabalho Consular, constituída pela Nova Agenda para a Cooperação
e Desenvolvimento Fronteiriço entre o Brasil e o Uruguai.

Através da Nova Agenda, firmado entre os dois países, se
estabeleceram direitos que tornaram a vida melhor para os morado-
res na fronteira do Brasil com o Uruguai. No campo da saúde, os
governos do Brasil e do Uruguai assinaram o acordo de Permissão
de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços que por
seu intermédio possibilitou realizar mais tarde um Ajuste Complemen-
tar para Prestação de Serviços de Saúde. Estes dois documentos
possibilitaram que a autoridade municipal de Barra do Quaraí RS,
contratasse a Administração de Serviço de Saúde do Estado da Re-
pública Oriental do Uruguai. Por um prazo de doze meses, os serviços
contratados foram: o atendimento de consultas de urgência e
emergência, num total de 300 (trezentas) consultas e com os res-
pectivos exames básicos de sangue e eletrocardiograma;
atendimentos decorrentes de acidentes ou doenças constantes na
CID - 10 da Classificação Internacional de Doenças.

Constata-se então, que os resultados deste estudo contrariam
a afirmação de que «os acordos e pactos bilaterais firmados entre os
governos da Argentina e Brasil, Brasil e Uruguai, não têm tido
repercussão, inclusive em alguns casos com o desconhecimento
completo acerca dos gestores e profissionais de saúde»36. Ao
contrário, no caso da saúde, os mecanismos de cooperação realiza-
dos e os serviços de saúde prestados estão no âmbito do que apregoa
o Centro Studi di Política Internazionali (CeSPI) di Roma, de que as
cidades de Barra do Quaraí e Bella Unión participam de um processo

36  Silva, Maurício Pinto da; Nogueira, Vera Maria Ribeiro. Cidadania, Controle Social e Migrações
Internacionais, A expansão da cidadania na fronteira Brasil – Uruguai, fluxo migratório em
busca de saúde, Sociologia & Política, UFPR, 2009, p. 2.
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de conectividade física, contam com acordos políticos de alto nível
que amparam as suas iniciativas de cooperação na área de saúde e
contam com a «participação dos governos subnacionais que articulam
a atuação dos atores locais como instância institucional necessária
para uma positiva governança transfronteiriça»37.

Assim sendo, o principal resultado da interação da sociedade
civil mediada pela diplomacia foi o avanço estabelecido para a
cidadania, pois é na forma legal que é formatada, de fato, a cidadania
fronteiriça.

Fica a sugestão para autoridades brasileiras, realizar um estudo
para credenciar pelo Sistema Único de Saúde do Brasil – SUS,
hospitais estrangeiros localizados em cidades-gêmeas existentes na
fronteira do Brasil com o Uruguai. E da mesma forma, atender no
Brasil, pelo SUS, a população uruguaia, residente nas localidades vin-
culadas na forma do Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão
de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros
e Uruguaios para Prestação de Serviços de Saúde.

37  Oddone, N., op. cit., p. 5.
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