
Rua dos Tamoios, Nº 1578 – Batista Campos – Fone / Fax (091) 241.9952 / 241.1717 - Belém – Pará - Brasil. 1

CONVÊNIO Nº .XXXXXXXX/2008.

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TECNICO-FINANCEIRA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA ESTADUAL DE 
REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS – ARCON E A POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ-
PRF/PA, COMO ABAIXO MELHOR SE 
DECLARA.

Pelo presente instrumento de convênio, com base nos preceitos constitucionais e legais 
em vigor, na melhor forma de direito, a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON, autarquia estadual, criada 
pela Lei Estadual 6.099, de 30 de dezembro de 1997, com sede na cidade de Belém, 
Estado do Pará, na Rua dos Tamoios n.o 1578, inscrita no C.N.P.J/MF no 

02.598.119/0001-33, neste ato representada pelo 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 e a POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ,
Órgão Federal, com sede à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no C.N.P.J/MF sob o nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  neste ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
portador da Cédula de Identidade n.ºxxxxxxxxxxx e CPF/MF n.°xxxxxxxxxxxx, resolvem 
celebrar o presente CONVÊNIO, observada a legislação em vigor e as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

Os partícipes declaram sujeição, no que couber, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas subseqüentes alterações, Lei complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2000 (art. 29,I) 
bem como normas do T.C.E-PA.

CLÁUSULA SEGUNDA -DO OBJETO:
Subcláusula Primeira: Este Convênio tem por objeto a cooperação técnica e financeira entre a 
Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará-ARCON/PA e a 
Polícia Rodoviária Federal do Estado do Pará, objetivando a ação conjunta entre os 
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partícipes, na fiscalização de serviços de transporte intermunicipal de passageiros na área de 
sua jurisdição, visando a implementação de atividades integradas.

Subcláusula Segunda: A Polícia Rodoviária Federal disponibilizará, a quando da solicitação e 
realização de fiscalização pela ARCON do transporte intermunicipal de passageiros no 
Estado, policiais rodoviários para atuarem conjuntamente com os agentes e supervisores de 
fiscalização no decorrer de suas atividades. Tais policiais rodoviários encontram-se 
relacionados no Plano de Trabalho em anexo, corpo integrante deste Convênio. Igualmente, 
serão disponibilizadas viaturas em perfeitas condições de trafegabilidade durante a ação 
conjunta entre os particípes. 

Subcláusula Terceira: Para execução das atividades inerentes a este CONVÊNIO, a ARCON 
destinará os recursos financeiros que se fizerem necessários, de forma a atender plenamente 
o objetivo do presente Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS COMPETÊNCIAS CONJUNTAS:

Compete às partes conjuntamente:

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

b) Definir mecanismos de controle, monitoramento e avaliação referente às atividades 
desenvolvidas pela PRF-PA por força deste Convênio;

c) Designar responsáveis pelo acompanhamento e execução deste Convênio;

d) Comunicar formalmente ao convenente responsável, denúncias de irregularidades que 
chegarem ao seu conhecimento praticadas por servidores, agentes de transporte e 
policias rodoviários, que porventura ocorram na execução das ações referentes a este 
Convênio;

e) Estabelecer previamente a programação das atividades de fiscalização que serão 
desenvolvidas;e

f) Fornecer informações recíprocas à parte que solicitar.
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CLÁUSULA QUARTA: DAS COMPETÊNCIAS ISOLADAS:

4.1-COMPETE À ARCON:

(É NECESSÁRIO A DEFINIÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA 
DELEGACIA DE BENEVIDES).

4.1.1-Dar as condições necessárias para o fiel desenvolvimento das atividades de fiscalização 
na área de sua jurisdição, no sentido de viabilizar a ação que será realizada pela PRF-PA em 
conjunto com o corpo de fiscalização da ARCON, a quando estiverem exercendo suas 
atividades no campo; 

4.1.2. Designar servidores da ARCON para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do 
objeto deste Convênio, nos termos da Resolução nº 13.989, de 20.06.95 do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará- T.C.E, bem como ficar responsável pela emissão de laudo 
conclusivo (operacional e financeiro) sobre a execução do objeto deste instrumento.Os 
gestores do presente convênio, dependendo de suas atribuições operacionais e financeiras, 
devem emitir laudo conclusivo no final de cada exercício financeiro, fazendo referência às 
atividades do presente convênio e suas respectivas conclusões;

4.1.5. Divulgar as atividades decorrentes deste CONVÊNIO.

4.2- COMPETE À POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ:

4.2.1.Promover todos os atos necessários à execução do presente Convênio, atuando 
conjuntamente com a ARCON, sobretudo a quando dos períodos de grande demanda de 
transporte intermunicipal de passageiros no Estado do Pará, quais sejam: épocas de férias 
escolares, feriados, final de ano e etc. Nesse sentido, a PRF deverá disponibilizar tanto os
policiais, quanto as viaturas que serão utilizadas nesse apoio;

4.2.2.Designar os policiais que atuara na operação conjuntamente com a fiscalização da 
ARCON; 
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4.2.3.Apurar a responsabilidade administrativa e/ou criminal, quando couber, de policiais 
credenciados, de acordo com a legislação vigente que rege a Corporação;

4.2.4.Colaborar com a ARCON na implementação de ações a serem desenvolvidas e que 
objetivam a melhoria da prestação do serviço público de transporte intermunicipal de 
passageiros no Estado do Pará;

4.2.5.Empregar os recursos recebidos, exclusivamente na execução da operação
definidos pelos partícipes e respeitando rigorosamente as dotações orçamentárias e os 
recursos liberados;

4.2.6. Prestar contas dos recursos financeiros transferidos e executados perante o 
Tribunal de Contas do Estado – TCE conforme definido no Regimento Interno daquela 
corte e posteriormente encaminhada à ARCON cópia da prestação de contas 
comprovando a remessa ao TCE.

4.2.7.Manter devidamente arquivada a documentação comprobatória das despesas
realizadas;

4.2.8.Encaminhar à ARCON, no prazo estabelecido a prestação de contas da aplicação 
dos recursos recebidos;

4.2.9.Aplicar, enquanto não utilizados, os recursos provenientes deste Convênio, 
obrigatoriamente em caderneta de poupança de instituição financeira oficial se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a 
utilização dos mesmos verificar-se em prazo menor que um mês, de acordo com o 
disposto no § 4º do art. 116 da Lei 8.666 de 21.06.93, itens I e II do art.19 da Instrução 
Normativa n º01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional.

4.2.10.Restituir o saldo dos recursos financeiros porventura existentes na data de 
encerramento da vigência do convênio ou no caso de sua extinção, acrescido de juros 
legais e correção monetária, segundo índice oficial, a partir da data de seu recebimento.

4.2.11.Restituir o valor transferido, acrescido de juros legais e correção monetária, 
segundo índice oficial, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos:

1.Quando não for executado o objeto da avença, ressalvadas as hipóteses de caso 
fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
2.Quando não for  apresentada, no prazo regulamentar, a prestação de contas, salvo 
quando decorrente de caso fortuito  ou força maior, devidamente comprovados.
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3.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa do objeto do Convênio.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUTORIEDADE:

Os responsáveis designados pelas partes deverão em conjunto:

a) adotar normas de procedimentos direcionados a 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 à Secretaria de Segurança Pública e à ARCON, na sua condição de órgão 
integrador, dúvidas, omissões, problemas não resolvidos ou divergências na execução 
deste CONVÊNIO;

c) apresentar à ARCON-CAF E GRUPOS TÉCNICOS, conforme o caso, relatório 
operacional e financeiro anual da execução deste CONVÊNIO;

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O valor estimado para execução das atividades previstas ao longo da vigência do 
Convênio é de R$XXXXXXXXXXXX
As despesas decorrentes do presente CONVÊNIO, correrão à conta da dotação orçamentária 
do Projeto Atividade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor especificado nesta cláusula poderá ser alterado para 
fazer face à execução plena do objeto deste Convênio, mediante a celebração de Plano 
de Atividades. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Os recursos necessários para a realização das ações conjuntas provenientes do 
presente instrumento, serão liberados através de nota de Destaque, com depósito em
para Conta Específica da PRF-PA de nº..................., Banco ........................... destinada 
exclusivamente para esse fim, 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A liberação dos recursos financeiros será interrompida total 
ou parcialmente nos seguintes casos:
I.Quando não forem cumpridas as obrigações citadas neste Convênio;
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II.Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos financeiros 
recebidos;
III.Quando verificado desvio de finalidade  na aplicação dos recursos, atrasos não 
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos 
princípios  fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos 
praticados na execução do Convênio.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Para efeito de prestação de contas final dos recursos financeiros decorrentes do presente 
instrumento, a PRF-PA deverá apresentar os seguintes documentos:

1. Relatório de cumprimento do objeto.
2. Plano de trabalho;
3. Relatório de execução físico-financeiro, contendo:
3.1.Execução da receita e despesa evidenciando o saldo;
3.2.Relação de pagamentos;
3.3.Cópia do extrato da conta bancária específica;
3.4.Conciliação do saldo bancário quando for o caso;
3.5.Comprovante de recolhimento dos saldos não aplicados;

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:  A prestação de contas final será apresentada ao Tribunal 
de Contas do Estado – TCE, em conformidade aos prazos estabelecidos na 
legislação vigente – Regimento Interno do TCE, art.151)  Caso a vigência ultrapasse 
o final do exercício financeiro, será apresentada, até 28 de fevereiro do ano 
subsequente a prestação de contas final dos recursos recebidos no exercício anterior;

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A Prestação de conta parcial deverá ser efetivada 
bimestralmente a contar da liberação de cada parcela dos recursos, e deverá conter:

 A relação de pagamentos;
 Extrato da conta bancária específica referente ao período do recebimento de 

cada parcela e conciliação bancária quando for o caso;
 Relatório Parcial de Execução do objeto do convênio.
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CLÁUSULA NONA: DO ACOMPANHAMENTO

9.1- Para dar cumprimento ao desenvolvimento das atividades 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 pelo controle e fiscalização da execução 
do objeto do Convênio - Coordenador Técnico do Convênio;

 Representante da PRF-PA-Responsável pelo controle e fiscalização da execução 
do objeto do Convênio -Coordenador Técnico  do Convênio;

9.2-As atribuições do Coordenador Técnico do Convênio consistirão em: 
 Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, nos termos 

da Resolução nº 13.989, de 20.06.95 do Tribunal de Contas do Estado do Pará- T.C. 
E, bem como ficar responsável pela emissão de laudo conclusivo (operacional) sobre a 
execução do objeto deste instrumento.

 Acompanhar o andamento da execução das atividades vinculadas ao presente 
Convênio;

 Elaborar relatórios de cumprimento do objeto do Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA:
O presente convênio terá vigência de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 de exercer a denúncia deste 
instrumento, mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, na 
forma da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA INDENIZAÇÃO:

Em nenhuma hipótese caberá, por parte dos convenentes, indenização de qualquer natureza 
e/ou espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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 de seu objeto.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO:

A publicação do extrato do presente Convênio será providenciada pela ARCON no Diário 
Oficial do Estado, no Prazo de 10 (dez) dias, a contar de suas assinaturas, permanecendo 
seu inteiro teor à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para efeito de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Belém do Estado do Pará, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos deste Convênio, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA ASSINATURA:

E, por assim estarem de acordo, firmam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que produza seus efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo, que 
também o subscrevem.

Belém, .............de...................... de 2008.

MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Geral da ARCON

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO PRÁ

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CI/RG CI/RG 
CPF N° CPF N°


