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TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E 
CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
ESTADO DO PARÁ - ARCON E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, 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 REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVICOS PÚBLICOS 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, neste ato representada por seu 
Diretor Geral, Dr. MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR, 
brasileiro, casado, Advogado, portador da carteira de identidade n º 8766-OAB/PA 
e CPF nº 333.669.262-87, residente e domiciliado nesta cidade, residente e 
domiciliado nesta cidade, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, 
situada na Rua do Contorno,1212-Centro na Cidade de Paragominas, C.N.P.J/MF 
Nº 05.193.057/0001-78, neste ato representada pelo prefeito Sr. ADNAN
DEMACHKI, C.P.F/Nº 169.781.292-91, R.G Nº 4283-OAB/PA, celebram o
presente Convênio, observada a legislação em vigor, mediante cláusulas 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 a Lei  Estadual 6.099/97  e suas
modificações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

Este Convênio tem por objeto:

a) A delegação, por parte da ARCON, à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS, de competência na fiscalização do serviço de 
transporte intermunicipal de passageiros, sob outorga da Agencia, e 
atuação de infratores, através da designação de agentes da autoridade 
de transportes.
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b) A fiscalização dos serviços dentro dos limites do território do Município 
de 

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 PARAGOMINAS:

Exercer a fiscalização dos serviços de transportes rodoviário 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.

a) Manter nas ações de fiscalização, objeto deste convênio, 
somente pessoal credenciado como agentes de autoridades de 
transportes.

b) Apurar as responsabilidades administrativas, quando couber, 
do pessoal credenciado, de acordo com a legislação vigente 
que rege a administração pública municipal.

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

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

e) 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.

f) Apreender e remover veículos, cujo operador tenha cometido 
infração, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela 
legislação em vigor.

g) 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.

h) Coletar dados estatísticos sobre os atos de fiscalização, 
remetendo-os à ARCON, em forma de relatório mensal.
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i) Receber reclamações ou sugestões dos usuários dos serviços 
fiscalizados, remetendo-os a ARCON para as providências 
cabíveis.

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

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

l) Informar trimestralmente  à ARCON os custos fixos e variáveis 
envolvidos na execução do presente convênio.

m) Indicar o pátio de retenção que será utilizado nos casos de 
apreensão de veículos no Município.

                 3.2- Compete à ARCON:

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

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

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

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

e) Prestar contas a Prefeitura Municipal de PARAGOMINAS, 
até o décimo dia do mês subseqüente ao vencido dos 
pagamentos de multas, apresentando relatórios adequados à 
verificação e contabilização dos autos de infração lavrados 
pelo Município de PARAGOMINAS.

f) Autorizar o seu agente financeiro a promover o depósito, à 
conta e ordem da Prefeitura, os recursos financeiros 
correspondentes  ao repasse de recursos, na forma e valores 
acordados e estabelecidos na cláusula sexta do presente 
instrumento.
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g) Designar agentes da autoridade de transportes a partir da 
indicação apresentada pelo titular da Prefeitura, após 
treinamento especificado nesta Cláusula.

h) Divulgar as atividades decorrentes deste convênio.
i) Disponibilizar o SIARC para utilização pela Prefeitura.

CLÁUSULA QUARTA: DAS COMPETÊNCIAS CONJUNTAS:

Compete aos partícipes conjuntamente:

a) Estabelecer as diretrizes operacionais para a fiscalização dos 
serviços de transporte rodoviário 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) Fornecer informações à parte que o solicitar, sempre que for 
solicitado.

f) Realizar treinamentos periódicos com base na avaliação 
dos autos lavrados pela equipe de fiscalização da 
prefeitura.

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;
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b) Submeter a Prefeitura Municipal de PARAGOMINAS e a ARCON, 
na sua condição de órgão integrador, dúvidas, omissões, problemas 
não resolvidos ou divergências deste convênio;

CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA

 Para a consecução deste convenio à ARCON autorizará a Coordenadoria 
Administrativa, a transferir para a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS, na forma estabelecida na cláusula terceira, item 3.2, letra 
f, 70%(Setenta por cento) dos recursos provenientes do pagamento de 
multas decorrentes das infrações cometidas por transportadores 
intermunicipais de passageiros, originários de autos de infração lavrados 
pelos agentes credenciados por força deste convênio.A dotação 
orçamentária para as despesas é 80.201.26.125.1182.2746-Natureza da 
Despesa-339039-Fonte 0261.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO:

Para dar cumprimento ao desenvolvimento das atividades que serão 
decorrentes do presente convênio, fica criada uma Comissão constituída 
por 02(dois) representantes de cada partícipe, com as atribuições a seguir 
definidas:

 Representante da ARCON - Responsável pela parte operacional do 
convênio, denominado Coordenador Técnico do convênio;
 Representante da ARCON - Responsável pelo controle dos 
recursos repassados à Prefeitura, denominado Coordenador Financeiro do 
convênio;

 Representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-
Responsável pela parte operacional do convênio,denominado Coordenador 
Técnico do convênio;
 Representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-
Responsável pelo controle dos recursos repassados pela ARCON, 
denominado de Coordenador Financeiro do Convênio.

         CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA

                    O presente Convênio terá a vigência de 12(doze) meses 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 
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parte exercer a denúncia deste instrumento, mediante aviso por escrito, com 
antecedência de 90 dias, na forma da Lei n º6.099/93.

CLÁUSULA NONA: 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.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA INDENIZAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:

                    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-SEGUNDA: DA PUBLICIDADE:

                       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-TERCEIRA: 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.

                              E por estarem de acordo, assinam o presente Convênio em 
03(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas 
baixo.
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                                                                             Belém, 09 de junho de 2008.

Dr. MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR GERAL

Sr. ADNAN DEMACHKI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

                       TESTEMUNHAS:

                        ______________________________________
                         CPF/MF:
           
                        ___________________________________
                         CPF/MF:


