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SETRAN 

Projeto de Política Estadual de 

Transporte Intermunicipal de Passageiros 

Etapa-1 

Nota Técnica 

 

1) CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A SETRAN vem de iniciar projeto para estabelecimento de uma “Política Estadual de 
Transporte Intermunicipal de Passageiros” para o Estado do Pará. 

Tal iniciativa decorre de uma dupla motivação: uma interna, outra externa. 

Internamente, a própria Secretaria assentou a necessidade de imprimir maior padronização e 
previsibilidade aos processos de outorga dos serviços rodoviários e hidroviários 
intermunicipais de passageiros. Por seu turno, a agência reguladora, no caso a ARCON, 
identificou necessidade de incorporação de técnicas e estabelecimento de procedimentos 
visando à qualidade dos serviços e eficiência dos processos. Isso pode ser sintetizado em 
slide de apresentação, daquela Agência, em recente evento (AGO/2017): 

 

Externamente, desde 2014, o Ministério Público promove ações visando: 

i) Inicialmente, promover licitação na região do Tapajós. In verbis: 

“O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 9ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e 

Probidade Administrativa, ajuizou a Ação Civil Pública em face do Estado do Pará, distribuída sob o nº 0005893-

69.2014.8.14.0051, objetivando que fosse determinada por este Juízo a realização de licitação do transporte terrestre 

intermunicipal no trecho Santarém – Belterra – Santarém, Santarém – Mojuí dos Campos – Santarém, Mojuí dos 

Campos – Belterra – Mojuí dos Campos.”  

“Em decisão sem resolução do mérito, seguiu o Juízo a linha de raciocínio apresentada pela Procuradoria do Estado 
do Pará a qual argumentou a ilegitimidade do ente estadual para figurar no polo passivo da demanda, sob o 

entendimento de ser a ARCON a única legitimada a figurar no polo passivo...” 
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“Deste modo, ausente o requisito indispensável para a regular formação da relação processual, qual seja, a 

legitimidade passiva ad causum, entendo ser de ordem extinguir o presente processo.” 

[...] “... Ao considerar a decisão judicial, o Órgão Ministerial optou por não seguir naquele feito, deixando de interpor 

recurso, para que se pudesse esclarecer a situação e delimitar tanto a responsabilidade da ARCON quanto do estado 

do Pará em relação à deflagração do processo licitatório supracitado”. 

ii) Posteriormente, estudos visando indicar o melhor caminho; seja a prestação direta dos 
serviços, seja a outorga para prestação pela iniciativa privada. Nas preliminares dessa 
ação foram também discutidas competências (Governo do Estado e ARCON) sobre 
etapas do processo decisório. In verbis: 

Processo  nº 0006780-11.2015.814.0051; de 2015: 

“Razões para a nova demanda: uma vez respondidos os questionamentos do Órgão Ministerial, verificou-se que a 
ARCON ainda não possui competência para iniciar o processo licitatório, uma vez que não há estudo e decisão 

administrativa do Poder Concedente em outorgar a particulares o serviço de transporte nas linhas Santarém – Belterra 

e Santarém, Mojuí dos Campos.” 

“... no objetivo de se obter a consecução do cumprimento da legislação, qual seja que o serviço de transporte 

intermunicipal, em sendo prestado por particulares, obedeça ao processo licitatório, assegurando assim isonomia entre 

os interessados, tem-se por mais viável incluir, também, a ARCON no polo passivo da presente demanda, mas sem 

deixar também de demandar o Estado do Pará, apoiado nos argumentos jurídicos apresentados pela autarquia 

estadual.” 

“Na presente inicial da Ação Civil Pública, figuram como requeridos o ESTADO DO PARÁ e a ARCON”. 

“Pelo exposto o Ministério Público requer: 

1. A citação dos demandados ESTADO DO PARÁ, através da Procuradoria Geral do Estado e/ou Governador do Estado 

do Pará, e da ARCON, através de seu Diretor Geral, para, querendo, responderem os termos da presente ação, sob 
pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato; 

2. O julgamento antecipado da lide, determinando-se: 

2.1. Ao Estado do Pará, que proceda ao estudo, decidindo se prestará diretamente o serviço de transporte terrestre 
intermunicipal nos trechos Santarém – Belterra – Santarém, Santarém – Mojuí dos Campos – Santarém, Mojuí dos 

Campos – Belterra – Mojuí dos Campos, no prazo a ser fixado por esse D. Juízo; 

2.2. Ao Estado do Pará, que, após o estudo, em entendendo pela conveniência de concessão ou permissão do particular 
(conforme preceitua o art. 5º da Lei nº 8.987/95), após a justificativa devida, que proceda à publicação do termo 

autorizativo para que a ARCON ultime as medidas necessárias para a prestação do serviço de transporte intermunicipal 

terrestre nos trechos ...” 

2.3. À ARCON, que após a publicação do Poder Concedente no sentido de decidir sobre a necessidade de outorga da 

exploração a particulares, que deflagre o processo licitatório ....” 

 
A execução deste projeto está prevista dentro do cronograma a seguir: 
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Ante a multifacetada discussão, a SETRAN e a ARCON acordaram em preliminarmente 
estabelecer uma política para balizar os encaminhamentos.  

Uma minuta de Portaria Conjunta chegou a ser redigida em MAI/2016. Visava “instituir Grupo 
de Trabalho Técnico-Jurídico... com a finalidade de estudo, análise e proposta para 
racionalização da Política Estadual de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros”: 
tal minuta consta do Processo (pg. 128), porém aparentemente não chegou a ser firmada e 
publicada no DOE. 

O projeto, ora em curso, retoma aqueles objetivos gerais e visa estabelecer marcos para os 
processos de outorga executados pela ARCON, assim como para suas funções reguladoras: 
a denominada “Política Estadual de Transporte Intermunicipal de Passageiros”. 

 

2) O QUADRO ATUAL: 

A caracterização e diagnóstico do quadro atual, conforme previsto no Termo de Referência 
do projeto, abrange levantamentos e análises em 5 (cinco) frentes: 

i) Autorizações e concessões vigentes; 

ii) Pedidos em carteira; 

iii) Ações e processos do Ministério Público e, eventualmente, de órgãos de regulação 
e controle; 

iv) Demandas dos usuários e da população; 

v) Visão de uma dezena de intervenientes nos serviços/setor; por meio de entrevistas 
qualitativas. 

Os 3 (três) primeiros itens estão sendo processados pela ARCON.  

Como ponto de partida, e referência geral para elaboração desta NT e realização do 
Workshop (9/MAI/2018), foram levantados e sistematizados dados de outras fontes e/ou 
de trabalhos anteriores da própria ARCON. 
OBS: Dependem de confirmação e atualização. Trata-se de uma primeira aproximação. 

a) Informações relevantes sobre os sistemas: 

i) Dados gerais: 
Fonte básica: Apresentação de AGO/2017, já mencionada. 
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ii) O IBGE vem de concluir e divulgar (2017) amplo estudo sobre regiões brasileiras. 
Quando se cotejam as “Regiões de Integração”, tradicionalmente utilizada no 
planejamento paraense, com as divisões do estudo do IBGE constatam-se 
algumas diferenças: 

 

       

IBGE GEP 
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iii) A ANTAQ vem de divulgar, em seminário realizado em Manaus (FEV/2018), estudo 
denominado “Caracterização da Oferta e da Demanda do Transporte Fluvial de 
Passageiros e Cargas na Região Amazônica”. Há alguns dados úteis para o projeto 
em curso, que merecem ser destacados (ANEXO-IV). A seguir um sumário:  
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iv) Pedidos em carteira: Estimados em cerca de 250 (mencionado na reunião de início 
do projeto: 10/ABR/2018). 

v) Processos: 

 Ministério Público: Ação Civil Pública – ACP nº 0006780-11.2015.814.0051 (e 
conexos), da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém. Processo SETRAN  
nº 403.899, autuado em 15/SET/2015. Este conexo aos processos PGE  
nº 2015.00008382. 

 Tribunal de Contas: SMJ, inexiste. 

b) O que noticia a mídia? 

i) Pesquisa preliminar nos arquivos da SETRAN/ASCOM, abrangendo os últimos 

12 (doze) meses, identificou 25 (vinte e cinco) notícias relativas, direta ou 

indiretamente, os serviços de transporte intermunicipal de passageiros no Pará. 

Rodoviário e hidroviário. 

ii) O ANEXO-I sistematiza tais notícias, organizando-as em: 

 Infraestrutura; 

 Gratuidade; 

 Investimento; 

 Fiscalização; e 

 Tarifa. 
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c) Síntese das entrevistas qualitativas: 

i) Foram realizadas 9 (nove) sessões de entrevistas presenciais, envolvendo 
representantes de 10 (dez) entidades que expressam o amplo interesse de vários 
setores da sociedade. A saber: 

 Associações dos Municípios do Araguaia e Tocantins – AMAT 

 Associação dos municípios do Oeste do Pará – AMUT 

 Sindicato dos Proprietários de Vans e Micro-ônibus dos Operadores 
Autorizados no Transporte Alternativo do Estado do Pará – SINPROVAN 

 SINART 

 Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros do Estado do Pará –SETIPEPE 

 Companhia de Portos e Hidrovias – CPH 

 Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial e Lacustre e das Agências de 
Navegação no Estado do Pará – SINDARPA 

 Movimento Pró- Logística - MPL 

ii) O objetivo das entrevistas presenciais foi ter-se uma visão preliminar, mas plural, 
de tais serviços e de sua forma de prestação. 

iii) Inicialmente, e como preparação, foi encaminhado aos entrevistados convidados 
um questionário preliminar (ANEXO-II). Este serviu, inclusive, como roteiro para as 
entrevistas presenciais, realizadas dias 23 e 24/ABR/2018. 

iv) O ANEXO-III apresenta uma sistematização das entrevistas: ele segmenta os 
serviços rodoviários e hidroviários; e agrupa as observações em 5 (cinco) grandes 
conjuntos; a saber: 

 Serviços, em si; 

 Terminais; 

 Infraestrutura; 

 Condições de contorno; e 

 Fiscalização e Regulamentação. 

d) Algumas conclusões: 

i) Como pode ser observado, ainda que com ênfases distintas, há um razoável 
alinhamento entre os temas e comentários abordados nos noticiários da imprensa 
e pelos entrevistados. 

ii) Numa avaliação preliminar, entende-se haver 4 (quatro) deles mais 
frequentemente mencionados e identificados com os principais gargalos. A saber 
(enunciados sem hierarquia – mesmo porque as entrevistas não têm valor 
estatístico): 

 Infraestrutura de rodovias precária/intransitável durante parcela significativa do 
ano (período de chuva); 

 Condições de terminais (consideradas, em geral, ruins); 

 Insegurança (tanto nos trajetos como nos acessos aos equipamentos/veículos 
e, até, nos próprios terminais); 
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 Presença e atuação, crescente, dos considerados “irregulares” (ainda que haja 
visões distintas do que sejam eles). 

iii) Além desses, merecem também registro: 

 As consequências das mencionadas condições da infraestrutura, seja para 
concessionários, usuários (pessoas físicas e jurídicas – comércio; p.ex), como 
para os próprios ordenadores de despesas (elevado custo de manutenção da 
frota e quebra de contratos de serviços, acarretando em problemas judiciais); 

 Qualidade precária e falta de opção na integração entre os modos de 
transporte (Rodoviário e Fluvial); 

 Falta de informação da população em relação aos serviços prestados pela 
ARCON; 

 Na contramão do quadro geral de críticas, experiências e avaliações positivas 
dos atores quanto às condições operacionais do Terminal Hidroviário de 
Belém.  

 Também dos serviços (exceto terminais) hidroviários no Oeste do Estado. 

iv) Interessante observar que, apesar do foco serem os serviços, tanto atores mais 
afeitos ao setor, como usuários, a população em geral, e a imprensa identificam 
que a prestação e qualidade desses dependem de fatores exógenos: 
infraestrutura, equipamentos urbanos, segurança pública, articulações 
institucionais, etc: bem alinhado com os melhores conceitos e práticas do setor 
(vide Capítulo - 4; a seguir). 

v) Dito de outra forma: A prestação e a qualidade dos serviços de transporte 
intermunicipal de passageiros no Pará (rodoviário e hidroviário) dependem, sim, 
de contratos formal e legalmente firmados. Mas vai muito além: eles são condições 
necessárias; mas, de longe, não são suficientes.  

vi) Encaminhamentos: 

 Esse rol de enunciados será tópico de pauta do Workshop de 9/MAI/2018. 

 O objetivo é tríplice: buscar confirma-los (ou não), lograr sistematizar o maior 
conjunto de consensos, e aprofundar os conteúdos dos tópicos onde for 
possível. 

 

3) OBSERVAÇÕES CONCEITUAIS: 

a) Política pública: 

i) Há uma vasta literatura sobre o tema. Mas ainda uma ampla e profundada 
polêmica. P.ex, algumas sínteses de autores referenciais: 

 Política pública não é uma norma e nem um ato jurídico (Daniel Cavalcante 
Silva). 

 Conjunto de decisões e ações relativas à alocação imperativa  
de valores (Maria das Graças Ruas). 

 São programas de ação governamental (Fabio Konder Camparato).  

 Coordenação dos meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades 
estatais e privadas para a realização de objetivos socialmente (ou 
economicamente) relevantes e politicamente determinados“ (Maria Paula 
Dallari Bucci). 
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 Princípios são proposições que descrevem direitos. Políticas são proposições 
que descrevem objetivos (Ronald Dworkin). 

 A política é mais ampla que o plano e define-se como o processo de escolha 
dos meios para a realização dos objetivos do governo, com a participação dos 
agentes públicos e privados (Maria Paula Dallari Bucci). 

ii) Em termos práticos, e para fins desse projeto, tome-se uma analogia matemática. 
Adotemos: “POLÍTICA PÚBLICA é como o fator colocado fora dos parênteses (ou 
colchete, ou chave), que se aplica a cada um dos fatores respectivamente dentro 
deles”. 

 

iii) A POLÍTICA PÚBLICA no processo de planejamento e gestão: 
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b) Serviço de Transporte: 

i) O foco do MP/ACP, como se viu, é essencialmente processual:  

 A formalidade do processo de decisão (prestação direta ou delegada) dos 
serviços de transporte.  

 E, posteriormente, o processo de outorga; caso seja essa a opção do Poder 
Público. 

ii) Já o da SETRAN e ARCON, e nem poderia ser diferente, envolve esses aspectos. 
Porém vai além: tendo por atribuições resultados (uma visão mais finalística), visa 
garantir previsibilidade do processo, e alcançar eficácia e eficiência; tanto no 
planejamento (o antes) como na gestão (o depois) dos serviços, 
independentemente da opção adotada. 

iii) Para que os logre, seu foco se amplia (conforme também percebido pelos 
entrevistados, usuários e população, em geral). Em síntese: 

 

iv) Ou seja: 

 Infraestrutura: p.ex; estradas, canais de navegação, acessos, terminais, 
pontos de parada; 
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 Equipamentos: p.ex; veículos (ônibus, micro-ônibus, vans, 
embarcações), sistemas de comunicação e de bilhetagem, TI, etc. 

 Operação: p.ex; outorgas (envolvendo seus respectivos instrumentos), 
normas operacionais, comercialização, segurança (pública e privada), 
fiscalização, regulação (incluindo punição), etc. 

 

4) DISPOSITIVOS NORMATIVOS APLICÁVEIS: 

De forma mais direta, os serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros no Pará 
são regrados pelas seguintes resoluções da ARCON: 

 Rodoviário Convencional:  Resolução ARCON nº 001/2000; 

 Rodoviário Alternativo:  Resolução ARCON nº 005/1999; 

 Rodoviário Complementar: Resolução ARCON nº 015/2010; 

 Rodoviário de Afretamento:  Resolução ARCON nº 002/2001; 

 Hidroviário de Travessia:  Resolução ARCON nº 009/2000. 

Todavia, o marco regulatório é mais amplo e, inclusive, referenciado a textos 
constitucionais (Brasil e Pará), diversos textos legais e normativos. O ANEXO-V arrola 
dispositivos selecionados e sistematizados de tais textos, em princípio aplicáveis ao 
projeto; 

A maior parte deles foi arguida e/ou invocada em diversas peças do processo estruturado 
na SETRAN, a partir da Ação Civil Pública – ACP nº 0006780-11.2015.814.0051, da 6ª 
Vara Cível e Empresarial de Santarém: Processo SETRAN nº 403.899, autuado em 
15/SET/2015. Este conexo aos processos PGE nº 2015.00008382. 

Vale destacar: 

a) A opção de prestar diretamente os serviços ou delega-los, sob determinadas balizas; 
bem como a exigência de prévia licitação neste último caso (arts. 37 e 175 da 
Constituição Federal). Isso com os regramentos da Lei Federal nº 8.987, de 13/FEV/95 
(“Lei das Concessões”). 

b) Os objetivos/fins dos sistemas viários e dos meios de transporte; condicionantes e 
diretrizes gerais a eles aplicáveis; responsabilidade e atribuições do Estado do Pará e 
dos Municípios paraenses, em particular daqueles das regiões metropolitanas  (arts. 
249-251 da Constituição Estadual). 

c) A definição das atribuições da SETRAN e da ARCON (Lei nº 5.834, de 15/MAR/1994 
- modificada posteriormente; e Lei nº 6.099, de 30/DEZ/1999). Esta regulamentada 
pelo Decreto nº 3.864, de 30/DEZ/1999, que também estabelece marcos para 
organização dos serviços de transporte intermunicipal no Pará. 

d) Os critérios de fixação, reajuste e revisão de tarifas para o transporte coletivo 
intermunicipal rodoviário e aquaviário, de passageiros, inclusive travessias (Decreto 
Estadual nº 1.540; de 31/JUL/1996 – regulamentando a Lei nº 5.922, de 28/DEZ/1995). 

e) Os procedimentos e critério para elaboração de estudos de mercado e de viabilidade 
de linhas e seccionamentos (Resolução ARCON nº 11/00, de 30/NOV/2000). 

f) Os procedimentos para análise de pedidos de linhas e travessias junto a ARCON 
(Instrução Normativa nº 006, de 11/MAR/2014). 
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g) A se considerar, também, dispositivos do “Estatuto da Metrópole” (Lei Federal  
nº 13.089, de 12/JAN/2015); bem como da Medida Provisória nº 818, de 12/JAN/2018 
(em tramitação), que o modifica: 

i) Este está assentado sobre dois pilares centrais; a saber: 

 Função pública de interesse comum – FPIC; 

“política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause 

impacto em Municípios limítrofes” (art. 2º; II) 

 Governança Interfederativa - GI. 

“compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento 

e execução de funções públicas de interesse comum” (art. 2º; IV) 

h) E, também, ainda que de forma complementar: 

i) Do “Estatuto das Cidades” (Lei Federal nº 10.257, de 10/JUL/2001) 

ii) Da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587, de 
03/JAN/2012); em particular o que se refere ao metropolitano. P.ex: 

Art. 8o  A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes:  
............ 

III - ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor municipal, regional 

e metropolitano; 

Art. 16.  São atribuições da União: 

............ 

IV - fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações 
urbanas e nas regiões metropolitanas; 

............ 

§ 1º  A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, 

aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas 

cidades definidas como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, observado o art. 178 da 
Constituição Federal. 

 

5) QUESTÕES BÁSICAS A SEREM TRATADAS NO WORKSHOP: 

Com base nos dados, informações e manifestações, acima sistematizadas, e adotando-
se uma metodologia de “Curva A-B-C”, identifica-se e propõe-se ser tratado no Workshop 
como questões “A”: 

a) Estudos prévios: 

i) O Ministério Público vem cobrando estudos prévios que justifiquem a opção 
entre prestar diretamente os serviços ou outorgar. 

ii) A diretriz político-administrativa do Governo do Estado do Pará tem sido de 
não se envolver diretamente na prestação dos serviços. Por conseguinte, 
delegar, sempre. 

iii) Há solução de compromisso? Estudo global de política ou estudo caso a 
caso (linha por linha)? Seria promissora uma negociação prévia? 

b) Outorgas: 

i) A lei determina, e o MP vem cobrando, que outorgas sejam feitas via 
licitação. 

ii) Na prática, no Pará hoje, a quase totalidade das outorgas (rodoviário e 
hidroviário) não foi licitada. 
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iii) Os atuais prestadores de serviços pretendem os seguir prestando. 
Aparentemente tratam as respectivas linhas como “propriedade” de suas 
empresas. Invocam pioneirismo, história e investimentos feitos. 

iv) Como conciliar? 

c) Linhas interestaduais: 

i) O Estado é atendido por inúmeras linhas interestaduais; rodoviárias e 
hidroviárias. Linhas outorgadas pelo Governo Federal (ANTT e ANTAQ). 

ii) Apesar de serem linhas interestaduais, na prática e aparentemente, muitas 
dessas linhas têm seus fluxos com origem e destino dentro do Estado: 
funcionam como se fossem linhas intermunicipais. 

iii) Há notícias, também, de linhas com trajetos considerados “disfuncionais” 
(trajetos estranhos) que são outorgadas, mas, na prática, têm trechos 
terceirizados. 

iv) Como melhorar a articulação institucional? 

v) Em particular, à luz do “Estatuto da Metrópole”, como implementar o “Pacto 
Interfederativo” na Região Metropolitana de Belém para essa FPIC?  

d) Concorrência: 

i) A sensação é que vige um ambiente de “concorrência desleal”. E o tema é 
multifacetado. 

ii) O prestador de serviço convencional sente-se ameaçado pelos alternativos 
e complementares. Mais que pelo número, pelas condições de prestação 
de serviços. São mencionados regras distintas para cumprimento de 
horários, gratuidades, tributação, etc. 

iii) Os 3 (três) sentem-se ameaçados pelo crescente número de vans e de “taxi-
lotação”. Informam quedas de movimentação continuadas e os indicam 
como causa (além da crise econômica conjuntural). 

iv) Os terminais atribuem perdas de receita por embarques feitos fora deles 
(por vezes “logo ali na frente”). 

v) Aparentemente a prestação de serviços por “clandestinos” é significativa e 
crescente. 

vi) Aparentemente o principal grupo de usuários afetados são os idosos. 

vii) Todos atribuem responsabilidade pelo quadro à “fiscalização insuficiente”. 

viii)Como garantir qualidade, eficiência e isonomia concorrencial? 

ix) Em particular, quais as regras de acesso e permanência no sistema? 

e) Estrutura da POLÍTICA: 

i) O tema, em si, será objeto da ETAPA-2. Algumas definições estratégicas 
são importantes para balizar os trabalhos doravante: 

ii) Ainda que não explicitado como tal, a Constituição paraense contém 
dispositivos que podem ser caracterizados como elementos de uma política. 
Particularmente seus art. 249 a 251, com seus vários parágrafos e incisos 
(vide ANEXO-V). 
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iii) Há também outros elementos, dispersos nas demais leis e decretos 
sintetizados no Capítulo-4; anterior. 

iv) Importante definir-se o ponto de corte do projeto: cogita-se alterar inclusive 
o texto constitucional? Ou apenas de lei para baixo da pirâmide? 

v) Índice sugerido: 

 Objetivos/funções (do sistema; em relação à população, à economia, e 
a outras políticas públicas); 

 Conceitos e premissas básicas; 

 Caracterização dos diversos serviços (rodoviário, metropolitano 
hidroviário e travessias; convencional, alternativo, complementar, etc).  

 Governança (do sistema; participação das outras instâncias de poder e 
dos diversos atores); 

 Modelo tarifário (com explicitações sobre gratuidades e subsídios – 
afirmativa ou negativamente; reajustes e revisões); 

 Modelo de outorga (incluindo transições); 

 Da fiscalização; 

 Da regulação. 

OBS: Estão disponíveis levantamentos feitos sobre legislações, normas e 
modelos adotados em outras instâncias, visando cotejamento com as 
definições paraenses existentes. A saber: Federal (ProPass); Mato Grosso; 

Pernambuco; RJ (hidroviário); São Paulo; Santa Catarina.  

  

http://www.idelt.org.br/
mailto:idelt@idelt.org.br


 
 

 

 

Av. Antonio de Oliveira, 18 – conjunto 03 – Centro – Mairiporã – SP- CEP 07600-000 

Telefone: 11 3068-6868 www.idelt.org.br – idelt@idelt.org.br 
(V8-3MAI2018) 18 

 

ANEXO-I 

 O que noticia a mídia? 
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ANEXO-II 

Entrevistas: Questionário Preliminar 
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ANEXO-III 
Sistematização das Entrevistas 
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ANEXO-IV 

Transporte Fluvial na Amazônia 

 

A ANTAQ vem de divulgar, em seminário realizado em Manaus (FEV/2018), estudo 
denominado “Caracterização da Oferta e da Demanda do Transporte Fluvial de Passageiros 
e Cargas na Região Amazônica”.  

Há alguns dados úteis para o projeto em curso, que merecem ser destacados: 
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ANEXO-V 

Dispositivos Aplicáveis 

 

Este anexo arrola dispositivos selecionados e sistematizados de textos constitucionais, legais 
e normativos, em princípio aplicáveis ao projeto de estabelecimento de uma “Política Estadual 
de Transporte Intermunicipal de Passageiros” para o Estado do Pará. 

A maior parte deles foi arguida e/ou invocada em diversas peças do processo estruturado na 
SETRAN, a partir da Ação Civil Pública – ACP nº 0006780-11.2015.814.0051, da 6ª Vara 
Cível e Empresarial de Santarém: Processo SETRAN nº 403.899, autuado em 15/SET/2015. 
Este conexo aos processos PGE nº 2015.00008382. 

1) Constituições: 

a) Federal: 

 

 

b) Paraense: 
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2) Leis: 

a) Lei Federal nº 8.987, de 13/FEV/95: 

 

 

b) Lei Estadual nº 5.834, de 15/MAR/1994 (modificada posteriormente): 

 

 

c) Lei Estadual nº 6.099, de 30/DEZ/1999: 
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3) Decretos: 

a) Decreto Estadual nº 1.540; de 31/JUL/1996: 

Regulamenta a Lei nº 5.922, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe, na forma do 
artigo 249, V da Constituição Estadual, sobre os critérios de fixação das tarifas para o 
transporte coletivo intermunicipal rodoviário e aquaviário, de passageiros, inclusive 
travessias. 

 

b) Decreto Estadual nº 3.375, de 26/MAR/1999: 

Regulamenta os incisos VI e VIII, do art. 2º da Lei Estadual nº 6.099 de 30.12.97, que 
criou a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos – ARCON. 

 

 

c) Decreto Estadual nº 3.864, de 30/DEZ/1999: 
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4) Outras normas: 

a) Resolução ARCON nº 11/00, de 30/NOV/2000. 

 

 

b) Instrução Normativa nº 006, de 11/MAR/2014: 

Dispõe sobre o procedimento para análise de pedidos de linhas e travessias junto a 
Agencia de Regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do Pará e dá outras 
providências. 
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