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TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO 
PARÁ-ARCON E A SECRETARIA DE ESTADO 
DE TRANSPORTES – SETRAN/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 no 1578, inscrita no C.N.PJ/MF no 02.598.119/0001-33, sob 
o nº 02.598.119/0001-33, 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, e a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE –
SETRAN, sediada à Avenida Almirante Barroso, nº 3.639, representada por seu 
Secretário Sr. VALDIR GANZER, brasileiro, casado, agricultor, portador da carteira de 
identidade n.º 210.7317- 2ª via / SSP / PA e CPF n.º 194.160.592-34, residente e 
domiciliado à Travessa Apinagés, n.º 630, Bairro Batista Campos, CEP.: 66.025-080, 
Belém/PA.;

 Considerando que as atividades de regulação e controle dos serviços públicos de 
competência do Estado, cuja exploração tenha sido delgada a terceiros, entidade 
pública ou privada, através de concessão, permissão ou autorização, são funções 
da ARCON, a partir de sua instituição, pela Lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 
1997;

 Considerando que os serviços de Transporte Público Intermunicipal de 
Passageiros incluem-se entre aqueles de competência do Estado e que por 
acharem-se delegados a terceiros, sua regulação e controle cabem à ARCON;

 Os partícipes resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, observada a legislação 
em vigor, mediante as cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Subcláusula Primeira – Constitui objeto do presente Convênio, a cooperação técnica entre 
os partícipes convenentes, para a execução dos serviços relativos à fiscalização do 
transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros no Estado do Pará.

Subcláusula Segunda – A SETRAN disponibilizará, sem ônus para a ARCON, servidores 
ocupantes dos cargos de Agente de Fiscalização, em quantidade suficiente para atender 
a demanda solicitada pela ARCON, os quais serão treinados para a execução de 
atividades de fiscalização do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, sob a 
orientação e direção da Agência. Os servidores cedidos que exercerem diretamente os 
atos aos procedimentos da fiscalização, deverão possuir a escolaridade  de ensino médio 
e Habilitação Profissional: Carteira Nacional de Habilitação - categoria ‘B’, “C” e/ou “D”. 

Subcláusula Terceira – Além dos Agentes de Fiscalização, a SETRAN disponibilizará
servidores de seu quadro, pertencentes a outros cargos,  que estarão desobrigados dos 
requisitos de referente a escolaridade  de ensino médio e Habilitação Profissional: 
Carteira Nacional de Habilitação - categoria ‘B’, “C” e/ou “D”, para que os mesmos 
exerçam as atividades de apoio à fiscalização dos serviços regulados, de acordo com os 
padrões e normas legais. Os servidores cedidos para o apoio à fiscalização, não poderão 
expedir atos necessários à realização dos procedimentos de fiscalização, cabendo a 
execução destes atos, somente aos Agentes da Fiscalização.

Subcláusula Quarta – Para a execução das atividades inerentes a este acordo, a ARCON 
destinará recursos financeiros e materiais que se fizerem necessários, de forma a atender 
plenamente o objetivo conveniado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇOES DAS PARTES

Subcláusula Primeira – DA ARCON

a) Prestar orientação, bem como, fornecer toda a documentação, em especial, dos 
atos normativos e regulamentados necessários à realização dos procedimentos de 
fiscalização;

b) Viabilizar a qualificação do pessoal cedido da SETRAN, através de treinamentos, 
participação em eventos congressos, simpósios e outros da área de fiscalização de 
transporte, bem como cursos de especialização na respectiva área;
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c) Fornecer aos agentes de fiscalização todo material de trabalho que os identifique 
como agentes de transporte da ARCON;

d) Dar as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades de 
fiscalização em todo o Estado do Pará (veículos, diárias e passagens aéreas, 
quando necessárias).

e) Encaminhar mensalmente até o dia de 03 de cada mês, a freqüência dos 
funcionários colocados à disposição através deste Convênio.

Subcláusula Segunda – DA SETRAN

a) Fornecer o pessoal necessário para exercer as atividades previstas neste 
convênio, a ser previamente avaliado em conjunto com a ARCON;

b) Responsabilizar-se pelas despesas relativas ao pagamento do pessoal cedido a 
ARCON, e quaisquer outras vantagens que sejam comuns ao quadro de 
funcionários da SETRAN, exceto o pagamento da diária, que por força deste 
Convênio é obrigação da ARCON.

c) Fornecer à ARCON informações relativas ao objeto do convênio que sejam 
solicitadas;

d) Colaborar à ARCON na implementação de ações a serem desenvolvidas e que 
objetivem a melhoria da prestação dos serviços de transporte intermunicipal de 
passageiros;

CLÁUSULA TERCEIRA – BASE LEGAL

O presente Convênio tem fundamento no artigo 116 da Lei Federal nº8.666,de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA – DA INTERLOCUÇÃO

Os participes designarão interlocutores para a implementação deste Convênio, os quais 
ficarão responsáveis também pela execução e acompanhamento dos compromissos 
assumidos.
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CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros destinados ao pagamento das obrigações previstas neste 
Convênio, decorrerão da programação orçamentária da ARCON, nas seguintes 
classificações funcionais e programáticas:

a) 80.201. 26.125.1182.2746 – Elemento de Despesa- 339033 e 339014 - Fontes: 0101-
Recursos ordinários e 0261-Recursos próprios.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá como prazo de vigência dois (02) anos, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado e alterado mediante termo aditivo, ou ainda 
denunciado, devendo o partícipe denunciante, notificar o outro, com antecedência mínima 
d 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Belém para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes 
deste Convênio.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

Este CONVÊNIO será publicado no Diário Oficial do Estado, no Prazo de 10 (dez) dias
contados de sua assinatura, ficando a disposição do Tribunal de Contas do Estado, para 
efeito de controle externo.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre os Convenentes.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam este Convênio em 4 (quatro)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que igualmente o 
assinam.
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Belém, 05 de maio de 2008.

    
Dr. MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR 

Diretor Geral da ARCON

Sr. VALDIR GANZER
Secretario de Estado de Transportes

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


