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Dispõe sobre os procedimentos para 
aplicação do dispositivo constante no artigo 
1o. da resolução 006/2000, referente a 
tramitação de processos na 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 para atender ao 
dispositivo que trata de tramitação de processos de operadores do serviço público de 
transporte intermunicipal na ARCON-PA.  

  
R E S O L V E: 

CAPITULO I 

Procedimentos para protocolização de documentos 

Art. 1o O Atendimento ao protocolizar documentos e/ou requerimentos de operadores 

vinculados ao serviço público de transporteintermunicipal, seja qualquer das 

modalidade regulada pela ARCON-PA, deverá obrigatoriamente consultar o extrato do 

transportador; 

Art. 2o O atendente deverá identificar a existência de débito (taxa de regulação, vistoria, 

segunda via, e outros),a exceção de Notificação de Penalidade que será informado ao 

atendimento pontualmente por empresa cada caso de impedimento; 

Art.3oPara a inexistência de débito o Atendimento deverá protocolizar o requerimento 

e dar a tramitação pertinente ao caso; 

Art. 4oPara a existência de débito o Atendimento deverá protocolizar o requerimento e 

encaminhar a tramitação para a Diretoria de Controle Financeiro e Tarifário de forma 

que seja equacionada a(s) pendência(s), e dado prosseguimento ao processo; 

§ 1o -O Atendimento deverá informar ao peticionante que o processo será 

primeiramente tramitado para a Diretoria de Controle Financeiro e Tarifário até que a 

situação de débito seja sanada, e ainda; 
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§ 2o -Emitir Notificação de Débito (modelo anexo I- disponível na Pasta Pública), 

informando que a tramitação do processo está condicionada a regularização da 

pendência de débito, que deverá ser assinada pelo solicitante e anexada ao processo 

que seguirá a tramitação informada neste item. 

Art. 5o Para a situação descrita acima a CAF somente poderá emitir, reemitir ou alterar 

data de boleto com anuência da DIC. 

Art. 6o Para a opção de parcelamento deverá ser observado os dispositivos previstos no 

instrumento normativo pertinente. 

Art. 7o Tão logo sejam sanadas as pendências constantes na notificação inicial o 

processo seguirá a tramitação pertinente ao pedido. 

Parágrafo único: A DIC deverá analisar as exceções à regra quando se tratar de 

interesse público ou direito fundamental, situações em que o pedido deverá tramitar 

independente de sanar as pendências financeiras. 

Art.8o - Os casos omissos nesta instrução serão analisados e decididos pela Diretoria 
Colegiada da ARCON-PA.  

Art.9o – Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO NETO 

Diretor-Geral da ARCON-PA 
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ANEXO I 

NOTIFICAÇÃO SOBRE DÉBITO 
 Belém (PA), x de xxxxx de 20xx.

 

 

Operador(a) : XXXXXXX 

 

Assunto : Existência de Valores em aberto nesta ARCON-PA. 

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Notificamos V.S.ª que em consulta ao nosso sistema de informações 

(SIARC), constatou-se a existência nesta Agência de débito(s), conforme extrato 

anexado, que deverá ser quitado(s), para que o(s) processo(s) em tramitação nesta 

ARCON-PA seja(m) analisado(s), em conformidade com o Art. 1º da Resolução 

06/2000 de 15 de maio de 2000, transcrito a seguir. 

“Art. 1º - Estabelecer que a tramitação de processos referentes a solicitações 

de interesse dos operadores do serviço de transporte intermunicipal de 

passageiros, fica condicionada a que o interessado não possua débito de 

natureza financeira junto à Agência Estadual de Regulação e Controle de 

Serviços Públicos – ARCON.” 

Atenciosamente, 

ARCON-PA 
 

 
 
 
 
 

 

 

Recebi o presente documento. 
 
Em, ____/ ____/ _____ 

 
 
 

Assinatura 


