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PROJETO DE LEI Nº 146-01/2017 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão onerosa de uso de 
bem imóvel público, localizado no 
AERÓDROMO REGIONAL DO VALE DO 
TAQUARI. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a celebrar concessão onerosa de uso de bem 

imóvel público, junto ao AERÓDROMO REGIONAL DO VALE DO TAQUARI, 
localizado na Linha São José, zona rural, neste Município, matriculado sob o nº 14.497, 
do Livro nº 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Estrela. 

 
Art. 2º A concessão de uso do bem imóvel, objeto da presente Lei, destina-se a 

implantação e/ou manutenção de Hangares, destinados à guarda de aeronaves e de 
um Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA). 

 
Parágrafo único. As benfeitorias realizadas pelos concessionários serão 

revertidas ao Poder Público Municipal ao término da concessão sem qualquer direito a 
indenização. 

 
Art. 3º As áreas a serem concedidas seguirão assim dispostas: 

I- H 01: Área de 500,00  m²; 
II- H 02: Área de 500,00 m²; 
III- H 03: Área de 500,00 m²;  
IV- H 04: Área de 500,00 m²; 
V- H 05: Área de 500,00 m²; 
VI- H06 Área de 500,00 m ²; 
VII- H 07 Área de 500,00  m²; 
VIII- H 08 Área de 500,00  m². 

 
Art. 4º Na outorga de concessão de uso de bem imóvel público, junto ao 

AERÓDROMO REGIONAL DO VALE DO TAQUARI, deverão ser atendidas as 
seguintes condições: 

 
I - O concessionário pagará uma taxa pelo metro quadrado conforme será fixado 

no processo de licitação; 
 
II – O prazo para o início da construção dos hangares, destinados à guarda de 

aeronaves e de um Parque de Abastecimento de Aeronaves será de 02 (dois) anos, 
prorrogáveis por até 06 (seis) meses. 

 
§ 1º Nenhuma obra ou serviço de terceiros será iniciada sem a prévia 

autorização do Município de Estrela e conseqüente emissão do alvará de construção 
pela Secretaria competente. 

 
§ 2º Os interessados na execução de obra ou serviços nas dependências do 

Aeródromo Municipal deverão comunicar tal fato à Secretaria competente e retirar o 
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respectivo alvará de construção e/ou reforma antes do início de qualquer obra no 
referido aeroporto, sob pena de embargo imediato da obra. 

 
§ 3º A empresa construtora ou prestadora de serviços será responsável por seus 

atos e de seus empregados e prepostos, e responderá por prejuízos ou danos 
causados aos bens públicos, a particulares e terceiros. 

 
§ 4º Para demarcação da área de trabalho o responsável técnico pela obra ou 

serviço deverá conhecer os limites possíveis de aproximação da pista de pouso e 
decolagem, assim como a altura permissível dos elementos de fechamento da área, 
bem como dos guindastes e demais equipamentos a serem utilizados na obra ou 
serviço. 

 
§ 5º A área do canteiro de obra deverá ser mantida limpa e livre de lixo 

doméstico, mato e sobras de materiais. 
 
§ 6º O canteiro de obras deverá permanecer fechado ao acesso de pessoas 

estranhas à obra ou serviço, não sendo admitida a passagem de pessoas pela área 
para atingir a pista de pouso e decolagem e nem a outro hangar ou dependências do 
Aeródromo. 

 
§ 7º A construção deverá observar rigorosamente as normas da ANAC e da 

INFRAERO, cabendo ao concessionário a responsabilidade por qualquer 
irregularidade. 

 
Art. 5° Somente poderá ser edificado dentro da área do aeródromo os hangares 

destinados exclusivamente a guarda e manutenção das aeronaves. 
 

§ 1° Fica proibida a construção ou colocação de ambientes não necessários à 
destinação de guarda e manutenção das aeronaves, mesmo que de forma parcial ou 
temporária, exceto, e desde, que no interior do hangar, a construção de acomodações 
para o alojamento de tripulantes e/ou vigilantes, bem como salas de espera para os 
usuários.  

 
§2º Fica proibida a utilização dos hangares para atividades que não são 

inerentes à guarda e manutenção das aeronaves. 
 
§3º O uso do hangar fica restrito exclusivamente às atividades da pessoa 

física/empresa detentora da permissão, sendo que seu descumprimento sujeita o 
permissionário a perda imediata da concessão 

 
Art. 6º Terceiros que não forem detentores de hangares e que tiverem interesse 

em utilizá-lo deverão pagar uma taxa de 100 URM por utilização para pousar e/ou 
decolar do aeródromo. 

 
Art. 7º A vigência da presente concessão de uso será de 10 (dez) anos, 

prorrogável por igual período, mediante assinatura de aditivo de prazo.  
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Art. 8º Serão de responsabilidade partilhada dos concessionários os ônus 
oriundos das despesas relativas ao consumo de água, esgoto, energia elétrica, 
conservação e limpeza, bem como despesas como manutenção e operação dos 
hangares, além de outras correlatas ou afins. 

 
Art. 9º Os concessionários responsabilizar-se-ão, civilmente e criminalmente, 

em caso de dano ao patrimônio público e/ou a particulares. 
 
Art. 10. Os concessionários deverão dotar a obra de um sistema anti-incêndio, 

com as suas respectivas instalações, dentro do que preceitua a Diretoria de 
Engenharia da Aeronáutica – DIRENG. 

 
Art.11. Demais cláusulas serão estabelecidas no Termo de Contrato a ser 

celebrado entre as partes. 
 
Art.12. Revoga-se a Lei n° 4.041, de 19 de julho de 2005, bem como os 

contratos firmados em decorrência desta lei. 
 
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 27 de novembro de 2017. 

 
 

Carlos Rafael Mallmann  
Prefeito de Estrela 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 27 de novembro de 2017. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 146-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos o Projeto 

de Lei nº 146-01/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar concessão 
onerosa de uso de bem imóvel público, localizado no AERÓDROMO REGIONAL DO VALE 
DO TAQUARI. 

O Aeródromo Regional do Vale do Taquari, localizado em 
área da Linha São José, em Estrela, foi interditado em 2006 por problemas estruturais, 
mas foi reaberto oficialmente no dia 21 de novembro de 2017, já que a Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplade) recebeu a portaria da 
Agência Nacional de Aviação Civil autorizando a utilização do espaço, portaria nº 
3.024/SAI, bem como também já possui autorização por parte do Ministério da Aviação 
Civil para o uso do espaço. 

Esta liberação é de suma importância, já que existe um 
grande interesse por parte de empresários, dos mais diversos segmentos, como o 
imobiliário, que querem investir em Estrela, na região, mas que querem também estar bem 
servido de uma infraestrutura que os permita fazer isso de maneira ágil, mais facilitada. 

Ainda, o pleno funcionamento do aeródromo permitirá que 
investidores de fora possam acompanhar de perto seus investimentos, bem como os 
investidores locais poderão se utilizar deste meio para viabilizar seus investimentos em 
outros locais. Já para o Município trata-se de um grande avanço, pois volta a dar utilidade 
para uma importante área que estava em desuso, e pode vislumbrar a partir daí uma 
grande expansão até mesmo dos arredores desta área, numa atração de outras empresas, 
bem como pelo fato de toda questão que envolve o transporte de pacientes em estado 
grave, órgãos e outros segmentos da saúde. 

Assim, para que todos estes planos possam acontecer na 
prática, pretende-se fazer uma concessão de uso do bem imóvel,destinando-se a 
implantação de Hangares, destinados à guarda de aeronaves e de um Parque de 
Abastecimento de Aeronaves (PAA). 

Tendo consciência da importância do aeródromo, tanto pela 
parte logística como comercial para o desenvolvimento do município de Estrela, bem como 
pelo valor que terá para a logística comercial das nossas empresas e a demanda 
estratégica do Estado e da União, é que estamos propondo a concessão. 

Assim, pois, submetemos à arguta análise desta  Câmara o 
presente Projeto e aguardamos emissão de favorável Parecer, tendo em vista a 
importância do Aeródromo ao Município de Estrela e Região. 

Atenciosamente, 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.
mo

 Sr. 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


