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DESPACHO N" 01/2012- GGFNSP

Certifico que o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Públicaaprovou
na 79®- Reunião Ordinária, realizada em 27 de junho de 2012, as propostas abaixo discriminadas
referentes à ação orçamentária 20IC - "EstratégiaNacional de Segurança Pública nas Fronteiras
-ENAFRON".

UF

N°-

Proposta
SICONV

Objeto da Proposta
Valor-FNSP

Contrapartida
Total da

Proposta (R$)' Capital (R$)

1 AP
015147/

2012

Ampliar a eficiência e a efetividade do Sistema de
Segurança Pública nas áreas de Fronteiras do estado do
Amapá (Municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá e
Laranjal do Jari) através das unidades de segurança
pública (Policia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnica e
Científica), bem como da unidade Especializada de
Fronteira e os Núcleos de Inteligência de Fronteira,
através da estruturação, integração e modernização de suas
unidades para a prevenção e o controle da criminalidade
na faixa de fronteira do Estado do Amapá.

8.304.924,17 83.888,12 8.388.812,29

2 MS
015514/

2012

Intensificar o controle e a fiscalização das fronteiras entre
0 Brasil e os países Bolívia e Paraguai, fortalecendo a
atuação dos órgãos policiais estaduais do Mato Grosso do
Sul e demais forças de segurança do país, aperfeiçoando
os. meios e recursos, maximizando a prevenção e a
repressão aos delitos e crimes transfronteiriços, os quais
atingem a população de diversas regiões do país.

20.073.991,17 205.207,59 20.279.198,76

3 MT
014103/

2012

Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividadedo sistema de
segurança Pública mediante a reestruturação, integração e
modernização de suas organizações no território de
fi-onteira do Estado de Mato Grosso para prevenção c
controle da criminalidade.

13.005.496,27 131.368,65 13.136.864,92

4 PA
013962/

2012

Fortalecer as ações dos órgãos do Sistema Estadual dei
SegurançaPública e Defesa Social - SIEDS- do Estado do,
Pará, principalmente, nos municípios dafaixa de fronteira!
ou estratégicos no combate à problemática transfironteiriça
paraense: Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Almeirim,!
Abaetetuba e São Caetano de Odivélas, disponibilizando,,
às unidades destes órgãos, nestes municípios, recursosj
necessários, sejam por aparelhamento ou reaparelhamento,!
com a finalidade de dinamizar suas ações operacionais
ordinárias e estimular a realização de ações operacionais^
extraordinárias, todas estas ações com um foco especial no|
enfrentamento aos ilícitos transfronteiriços. |

8.305.752,70 84.318,30 8.390.071,00

5 PR
014431/

2012

Fortalecer a presença dos Órgãos da Secretaria de EstadoJ
da Segurança Pública do Paraná nos municípios da região
de Fronteira, de forma direta nos municípios de
Umuarama, Mal Cândido Rondon, Toledo, Santa Helena]
Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guaíra, Cascavel e
Barracão, e indiretamente nos demais municípios da
região.

20.055.455,04 409.295,00 20.464.750,04





6 RO
015132/

2012

Fortalecer a presença dos órgãos que compõem o Sistema
Estadual de Segurança Pública através da reestruturação e
reforço das forças de segurança pública atuantes na faixa
de fronteira, visando reduzir a criminalidade, garantindo a
manutenção e preservação da ordem pública, inibindo os
fatores geradores da violência, bem como promover as
condições favoráveis ao desenvolvimento humano e
tecnológico desta região, tudo isso baseado em políticas de
atuação planejadas pelo GGIF com apoio técnico e efetivo
da área de inteligência.

13.006.838,70 160.000,00 13.166.838,70

7 RR
015766/

2012

Fortalecer a presença dos órgãos que compõe o Sistema
Estadual de Segurança Pública - SESP do Estado de
Roraima nos municípios fronteiriços de Bonfim,
Caracaraí, Normandia, Pacaraima e Rorainópolis,
estabelecendo uma infl^estrutura física necessária à

atuação das forças de segurança pública e defesa social,
nessa faixa de terras brasileiras, em parceria com o
Governo Federal.

8.305.752,70 130.487,89 8.436.240,59

8 RS
015144/

2012

Fortalecimento e presença permanente das instituições de
segurança pública nos municípios da faixa de fronteira do
Estado do Rio Grande do Sul, nos Municípios de Bagé,
São Borja, Uruguaiana, Santa Rosa, Rio Grande, Santana
do Livramento, São Luiz Gonzaga, Itaqui, Três Passos,
Jaguarão, Dom Pedrito, Irai, Caiçara, Vicente Dutra,
Crissiumal, Novo Machado, Maurício Cardoso, Aceguá,
Barra do Quaraí, Quarai, Porto Xavier, Palmeira das
Missões, Santo Ângelo, Alegrete, Santiago, Santo
Augusto e Nonoai.

1

1

: 20.076.363,06
1

1

445.824,13 20.522.187,19

TOTAL :111.134.573,81 í.650.389,«8 112.784.963,49

SIDNEU^^^S FIDALGO
Vice-Presidente do CGFNSP




