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Dispõe sobre os procedimentos para 
aplicação do dispositivo constante na 
resolução 003/2001, referente aos artigos 2º e 
5ª, pela ARCON-PA aos operadores do 
serviço público de transporte intermunicipal. 

 
O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará – ARCON-PA, no uso de suas atribuições previstas no artigo 16 e no inciso I 
do art. 19 da Lei Estadual nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997 e suas alterações 
introduzidas pela Lei nº 6.838/06, de 22 de fevereiro de 2006 e Lei 7.699 de 05 de 
fevereiro de 2013, e de acordo com a deliberação da Diretoria Colegiada, e:  
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos atender dispositivo da 
Resolução nº 003/2001, que trata de registro e atualização cadastral de operadores do 
serviço público de transporte intermunicipal.  

  
R E S O L V E: 
 
Art. 1º.   – A ARCON-PA deverá aplicar a multa prevista no artigo 5º, da Resolução nº 
003/2001, que trata de procedimentos de registro e atualização cadastral dos 
operadores do serviço público de transporte intermunicipal, sempre que for 
identificado o descumprimento do artigo 2º. 
§ 1º.  A respectiva multa será gerada no Sistema de Informações da ARCON-PA- 
SIARC WEB, no código nº 58, que sinaliza a rubrica denominada “Recolhimento de 
Multa Referente a Atualização Cadastral”; 
§ 2º.  O prazo de vencimento do Documento Único de Recolhimento – DUR será de 30 
(trinta) dias após a sua emissão, sendo que o documento de Atualização Cadastral 
somente poderá ser liberado para o operador, após quitação do referido valor; 
§ 3º.  O valor da multa será de 360 UPFs que deverá ser paga no prazo determinado 
no parágrafo anterior, sem que o operador esteja dispensado do cumprimento de suas 
obrigações. 
 
Art. 2º.   A identificação da situação apontada no caput do artigo 1º será sinalizada 
pelas seguintes premissas: 
§ 1º.  Em constatação apontada em despacho do Núcleo Jurídico, quando da análise 
dos documentos pertinentes, protocolizados na agência, ou; 
§ 2º.  Mensalmente, em relação emitida pelo cadastro da agência, a qual informará da 
não protocolização da atualização de registro anual, dos operadores do serviço de 
público de transporte intermunicipal que venceram no mês anterior. 
§ 3º.  Para ambas situações o DUR será emitido pela CAF. 
 
Art. 3º.   A tramitação se dará da seguinte forma: 
§ 1º.  Para situações constatadas pelo Núcleo Jurídico: 
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A – Se for constatada a regularidade da documentação de atualização cadastral, e o 
prazo de protocolização se enquadrar no previsto no artigo 2º da Resolução 003/2001, 
ou seja, protocolização em 30 (trinta) dias antes do vencimento do Certificado de 
Registro, o processo será remitido ao Cadastro que emitirá o Certificado de Registro, 
com prazo de validade de 1(um) ano, obedecendo o intervalo definido no certificado 
anterior, e ainda, o DUR  de Registro Cadastral; 
B – Se for constatada a regularidade da documentação de atualização cadastral, porém 
o prazo de protocolização não se enquadrar no previsto no artigo 2º da Resolução 
003/2001, ou seja, protocolização em 30 (trinta) dias antes do vencimento do 
Certificado de Registro, o processo será remitido ao Cadastro que emitirá o Certificado 
de Registro, com prazo de validade de 1(um) ano, obedecendo o intervalo definido no 
certificado anterior, mesmo que tenha se passado a data de início do referido 
certificado e ainda, os DUR  de Registro Cadastral e de Recolhimento de Multa; 
C – Se for constatada a irregularidade da documentação de atualização cadastral, 
porém o prazo de protocolização se enquadrar no previsto no artigo 2º da Resolução 
003/2001, ou seja, protocolização em 30 (trinta) dias antes do vencimento do 
Certificado de Registro, o processo será remitido a Diretoria de Controle Financeiro e 
Tarifário para oficialização da(s) pendência(s) ao operador. 
C.1 – Se a pendência for regularizada dentro do prazo previsto no artigo 2º da 
Resolução 003/2001, não caberá a aplicação da multa prevista no artigo 5º da referida 
Resolução; 
C.2 – Se a regularização ocorrer após o prazo de 30 (trinta) dias, será considerado 
nova protocolização, caracterizando neste momento o descumprimento do artigo 2º da 
Resolução 003/2001. 
D – Se for constatada a irregularidade da documentação de atualização cadastral, e 
ainda o prazo de protocolização não se enquadrar no previsto no artigo 2º da 
Resolução 003/2001, ou seja, protocolização em 30 (trinta) dias antes do vencimento 
do Certificado de Registro, o processo será remitido a Diretoria de Controle Financeiro 
e Tarifário para oficialização da(s) pendência(s) ao operador, e ainda emissão da 
respectiva multa, que acompanhará o ofício. 
E - A protocolização para anexar e/ou complementar documentação apresentada será 
registrada com novo número no e-protocolo, porém o protocolista deverá fazer 
referência cruzada e arquivar ao primeiro protocolo do processo, de forma a configurar 
vinculação e continuidade ao processo.  
 
§ 2º.  Para situações constatadas pelo Cadastro: 
A – Mensalmente o Cadastro emitirá relação dos operadores que estão com a validade 
do Certificado de Registro vencida e que não protocolizaram pedido de atualização 
cadastral, tendo como referência o mês anterior à emissão do relatório. 
B – O cadastro encaminhará relação à Diretoria de Controle Financeiro e Tarifário, 
através de Correspondência Interna. 
B.1 – A Diretoria de Controle Financeiro e Tarifário conhecerá da informação e 
encaminhará a CAF para emissão a respectiva DUR e encaminhamento por ofício ao 
operador. 
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B.2 – Findo o prazo para pagamento da referida multa, e não ocorrendo a quitação o 
operador estará enquadrado no artigo 1º da Resolução 006/2000, que condiciona a 
inexistência de débito para tramitação de processos na agência. 
B.3 – A permanência da infração por dois períodos consecutivos ensejará em abertura 
de processo administrativo para o operador. 
 
Art. 4º.   A entrega do referido certificado ficará condicionada a comprovação de 
quitação de todas as e débitos existentes. 
 
Art. 5º.      Esta Instrução Normativa retroagirá seus efeitos a partir de 02/01/2014. 
 
DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE 
GABINETE DO DIRETOR GERAL, 23 de janeiro de 2014. 
 

 
 

Antonio Bentes de Figueiredo Neto 
Diretor Geral 

 
 
 

 


