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TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E 
CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
ESTADO DO PARÁ – ARCON – PA E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, 
CONFORME ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Por intermédio do presente instrumento, com base nos 
preceitos constitucionais e legais em vigor, por esta e na melhor forma 
de direito, a AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE 
SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON, autarquia 
criada pela Lei n 6.099, de 30 de dezembro de 1997, inscrita no 
C.N.P.J/MF sob o n 02.598.119/001-33, neste instrumento designada 
simplesmente ARCON, representada neste ato, na forma prevista no § 
2º, do artigo 2º, da sua lei de criação, pelo seu Diretor Geral, CARLOS 
ACATAUASSÚ NUNES, engenheiro civil, brasileiro, casado, portador 
da carteira de identidade nº 339-CREA e do CP.F/MF nº 000.314.022-
91, celebram o presente CONVÊNIO, observada a legislação em 
vigor, mediante as cláusulas e condições seguintes:e de outro lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, inscrita no CNPJ Nº.
05138730 / 0001 – 77, com sede à Travessa 15 de agosto, 169, 
Centro, Itaituba/PA, CEP 68.180 - 610, representada neste ato pelo 
Prefeito Municipal, Sr. ROSELITO SOARES DA SILVA, brasileiro,
empresário, portador da Cédula de Identidade nº. 25446825 – 1 SSP –
SP e CPF nº. 229.518.601 – 68, residente e domiciliado, naquele 
Município, celebram o presente Convênio, observada a legislação em 
vigor, mediante claúsulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: BASE LEGAL 

O presente Convênio tem fundamento legal no artigo 116 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nas modificações 
posteriores; e na Lei Estadual 6.099/97 e alterações posteriores.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

Este Convênio tem por objeto:

a) A delegação, por parte da ARCON, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAITUBA, de competência na 
fiscalização do serviço de transporte aquaviário
intermunicipal de passageiros, sob outorga da Agencia, 
e atuação de infratores, através da designação de 
agentes da autoridade de transportes.

b) A fiscalização dos serviços dentro dos limites do 
território do Município de ITAITUBA.

c) O estabelecimento de cooperação mútua entre os 
partícipes, visando à implementação de atividades 
integradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS COMPETÊNCIAS ISOLADAS

3.1. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA:

 exercer a fiscalização dos serviços de transportes 
aquaviário intermunicipal de passageiros, observando a 
legislação que disciplina a matéria, em especial a que 
disciplina a operação dos serviços de transporte 
Intermunicipal de passageiros, as resoluções e 
solicitações específicas expedidas pela ARCON.

 Manter nas atividades relacionadas no plano de trabalho
mencionado na cláusula terceira somente pessoal
credenciado como agentes de autoridades de 
transportes.
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 Apurar as responsabilidades administrativas, quando 
couber, do pessoal credenciado, de acordo com a 
legislação vigente que rege a administração pública 
municipal.

 Autuar os infratores de acordo com a legislação vigente 
que regulamenta o serviço de transporte intermunicipal 
de passageiros e as resoluções expedidas pela ARCON-
PA, conforme procedimentos estabelecidos 
conjuntamente com a ARCON.

 Reter ou apreender documentos obrigatórios para a 
execução dos serviços de transportes intermunicipal de 
passageiros, que estejam em desacordo com a 
legislação.

 Remeter semanalmente à ARCON, via SEDEX, os 
documentos retidos ou apreendidos, bem como todos os 
autos de infração lavrados e demais documentos 
correlatos, mesmo aqueles que possuam erro ou engano 
em seu preenchimento, com custo de postagem a ser
pago pela ARCON.

 Apreender e remover veículos, cujo operador tenha 
cometido infração, de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pela legislação em vigor, entregando-os a 
fiel depositário, designado pela ARCON.

 Colaborar com a ARCON na implementação de ações a 
serem desenvolvidas e que objetivem a melhoria na 
prestação de serviços de transportes intermunicipal de 
passageiros.

 Coletar dados estatísticos sobre os atos de fiscalização, 
remetendo-os à ARCON, em forma de relatório mensal.

 Receber reclamações ou sugestões dos usuários dos 
serviços fiscalizados, remetendo-os a ARCON para as 
providências cabíveis.

 Garantir a aplicação dos recursos oriundos deste 
convênio à conta e ordem da Prefeitura.

 Intermediar quaisquer questões entre os convenentes, 
propor medidas de ajuste operacional, tudo objetivando
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  o bom andamento das ações, a proteção do sistema de 
transporte público, a defesa do cidadão e a paz social. 

             

                   3. 2 - Compete à ARCON – PA: 

 Prestar orientação, bem como fornecer toda a 
documentação, informação, e em especial os atos 
normativos e regulamentares necessários à realização das 
atividades de fiscalização.

 Arrecadar as multas aplicadas pela Prefeitura, por infração 
à legislação dos sistemas de transporte aquaviário
intermunicipal de passageiros.

 Processar dados referentes às multas e às estatísticas de 
infrações à legislação dos serviços de transporte 
aquaviário intermunicipal de passageiros.

 Promover o treinamento do pessoal a ser utilizado pela 
Prefeitura, nas atividades de fiscalização decorrentes deste 
convênio.

 Prestar contas a Prefeitura Municipal de ITAITUBA, até o 
décimo dia do mês subseqüente ao vencido dos processos 
de aplicação de penalidade, apresentando relatórios 
adequados à verificação e contabilização dos autos de 
infração lavrados pelo Município de Itaituba.

 Autorizar o seu agente financeiro a promover o depósito, à 
conta e ordem da Prefeitura na Conta Corrente nº. 21.000-
5 Agência nº. 754-4-Banco do Brasil, dos recursos 
financeiros correspondentes à remuneração relativa à 
prestação dos serviços objeto deste convênio, na forma e 
valores acordados e estabelecidos na cláusula sexta do 
presente instrumento.

 Designar agentes da autoridade de transportes a partir da 
indicação apresentada pelo titular da Prefeitura, após 
treinamento especificado nesta Cláusula.

 Divulgar as atividades decorrentes deste convênio.
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CLÁUSULA QUARTA: DAS COMPETÊNCIAS CONJUNTAS:

Compete aos partícipes conjuntamente:

a) Estabelecer as diretrizes operacionais para a fiscalização dos 
serviços de transporte aquaviario intermunicipal de 
passageiros.

b) Definir mecanismos de controle, monitoramento e avaliação 
referentes às atividades desenvolvidas pela Prefeitura.

c) Designar responsáveis pelo acompanhamento e execução 
deste convênio.

d) Comunicar formalmente ao convenente responsável, 
denúncias de irregularidades que chegarem ao seu 
conhecimento praticados por servidores e agentes de 
autoridades de transporte, que porventura ocorram na 
execução das ações referentes a este convênio.

e) Estabelecer, semestralmente, a programação das atividades 
de fiscalização que serão desenvolvidas, em plano de 
trabalho.

f) Fornecer informações à parte  que o solicitar, sempre que for 
solicitado.

CLÁUSULA QUINTA: EXECUTORIEDADE

        Os responsáveis integrantes deste Convênio deverão, 
conjuntamente e dentro da sua área de atuação:

a) Adotar normas e procedimentos direcionados à harmonia e 
integração operacionais, à eliminação de atritos funcionais 
e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade 
para a consecução eficiente e eficaz deste Convênio;

b) Submeter a Prefeitura Municipal de ITAITUBA e à 
ARCON, na sua condição de órgão integrador, dúvidas, 
omissões, problemas não resolvidos ou divergências deste 
convênio;
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CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS E DA DOTACAO 
ORCAMENTARIA

1. Para a consecução deste convênio a ARCON:

     a) autorizará a Coordenadoria Administrativa a transferir para 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, na forma 
estabelecida na cláusula terceira, 70% (Setenta por cento) 
dos recursos provenientes do pagamento de multas 
decorrentes das infrações cometidas por transportadores 
intermunicipais de passageiros;

     b) custeará integralmente o treinamento dos agentes, nos 
eventos relacionados à legislação de transporte.

2. O valor distribuído à PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITUBA, sob o qual recair a anulação de multa, será 
compensado pela ARCON à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAITUBA, da nulidade da multa.

3. Os recursos financeiros destinados ao pagamento das 
obrigações previstas nesta cláusula decorrerão da 
programação orçamentária da ARCON, nos termos 
seguintes: classificação orçamentária 
80.201.26.125.1003.2892 - Controle dos serviços 
Regulados de Transporte públicos hidroviário/rodoviário; 
elemento de despesa 339039 recursos próprios 
diretamente arrecadados;

CLÁSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

               O presente Convênio terá a vigência de 01(um.) ano a contar 
da data de sua publicação, podendo ser renovado na forma da 
legislação vigente através de termo aditivo, ressalvada a faculdade 
atribuída a cada parte exercer a denúncia deste instrumento, 
mediante.
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aviso por escrito, com antecedência de 90 dias, na forma da Lei nº 
6.099/93.

CLÁUSULA OITAVA: DA DENÚNCIA

              Ressalva-se a faculdade atribuída a cada parte de exercer a 
denuncia deste instrumento, mediante aviso por escrito, com 
antecedência mínima        de 90 dias, na forma da Lei 8.666/93.

CLÁSULA NONA: DA INDENIZAÇÃO

            Em nenhuma hipótese caberá, por  parte   dos       convenente, 
indenizações de quaisquer natureza ou espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA REVISÃO

           Caberá revisão do presente Convênio, a qualquer tempo, para 
possível adequação da legislação vigente e ajuste das competências e 
do compartilhamento, sem prejuízo das atividades decorrentes do seu 
objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA PUBLICIDADE DA VIGÊNCIA

            Este Convênio deverá ser publicado pela ARCON no diário 
Oficial do estado, no prazo comum de 10 (dez) dias após sua 
assinatura, com seus efeitos a contar de sua publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA: DO FORO

            Fica eleito o Fórum de Belém, Capital do Estado do Pará, para 
dirimir toda e qualquer duvida oriunda do presente convênio, 
renunciando, as partes, qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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  E por estarem de acordo, assinam o presente Convênio em 03 vias 
de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas baixo.

                                       Belém-PA, 04 de dezembro de 2007.

CARLOS ACATASSÚ NUNES
DIRETOR GERAL DA ARCON

 ROSELITO SOARES DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA.

                        TESTEMUNHAS:

                        ______________________________________
                         CPF/MF
                          RG.:
           
                        ___________________________________
                         CPF/MF
                         RG.:                    


