
LEI MUNICIPAL Nº 5.875/03

Autoriza o  Município  a celebrar termo de convênio 
com  o  Aeroclube  de  Carazinho  e  a  abrir  Crédito 
Especial no valor de R$ 3.000,00.

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal  aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de convênio com o 
Aeroclube  de  Carazinho,  para  a  execução  de  atividades  essenciais  típicas  do  Aeroporto  de 
Carazinho, em conformidade com o Acordo de Gestão – DAP/SP – 05/2003, conforme minuta do 
convênio que é parte integrante desta Lei.

Art. 2º - Para a cobertura das despesas criadas pelo artigo anterior, fica autorizada a 
abertura de um Crédito Especial  no valor  total de R$ 3.000,00 (três mil  reais),  com a seguinte 
classificação:
               10 - SECRETARIA MUN. DO PLANEJAMENTO E URBANISMO 
                      1001 - Gabinete Secretaria Mun. do Planejamento e Urbanismo
1001.2678105322.XXX - Aux.ao Aeroclube p/ exec. de ativ.essen.típicas do Aeroporto
             336041000000 - Contribuições................................................................ R$ 3.000,00

Objetivo: cobrir despesas de execução de atividades essenciais típicas do Aeroporto de Carazinho, 
mediante  termo  de convênio  com  o Aeroclube  de  Carazinho,  conforme  o  Acordo de Gestão  - 
DAP/ST - 05/2003, bem como as normas da Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 
101/2000 e da Lei Municipal nº 5.759 – LDO 2003.

Art. 3º -  Servirá de cobertura do Crédito Especial, autorizado pelo artigo anterior, a 
redução de saldo da seguinte dotação:

       10 - SECRETARIA MUN. DO PLANEJAMENTO E URBANISMO 
   1001 - Gabinete Secretaria Mun. do Planejamento e Urbanismo

1001.2678105321.074 - Obras de Adequação do Aeroporto
1020-0/449051010000 - Obras e Instalações..........................................................R$ 3.000,00

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 18 DE JUNHO DE 2003.

ALEXANDRE A. GOELLNER
                        Prefeito Municipal
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MINUTA

Convênio  Celebrado  entre  o  Município  de 
Carazinho e o Aeroclube de Carazinho.

Por  este  Convênio  que  entre  si  celebram  o  Município  de  Carazinho,  CNPJ  nº 
87.613.535/0001-16,  com sede na Av.  Flores  da Cunha, 1264, neste ato representada por  seu 
Prefeito Municipal, Sr. .................................. e de outro lado, o Aeroclube de Carazinho, entidade 
educacional  e  de  utilidade  pública,  neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Sr.  Dalton 
Schlichting, CPF nº 448.221.890-15.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO
O presente acordo  tem  por  objetivo  estabelecer  uma  parceria  com  a finalidade de 

assegurar a execução de atividades essenciais típicas ao funcionamento do complexo aeroportuário 
.

CLÁUSULA SEGUNDA - COMPETE AO MUNICÍPIO
1  -  Fiscalizar  em  forma  permanente  o  uso  e  conservação  do  Aeroporto  Municipal 

Antônio Carlos Bucholz;
2 - Atender ao Acordo de gestão firmado com a Secretaria Estadual de Transportes e as 

regras emanadas do Ministério de Aeronáutica;
3 - Pagar ao Aeroclube de Carazinho a importância mensal de R$ 500,00 (quinhentos 

reais)  a  título  de  ressarcimento  de  despesas  para  as  tarefas  que  irá  realizar  dispostas  neste 
Convênio constante na Cláusula terceira;

CLÁUSULA TERCEIRA - COMPETE AO AEROCLUBE
1 - Responsabilizar-se pelo serviço de guarda e vigilância de todo o sitio do Aeroporto, 

de modo a garantir a segurança das operações aéreas e a integridade do patrimônio, ficando as 
suas expensas os encargos sociais decorrentes;

2 - Conservar toda área do aeroporto permanentemente limpa e isenta de obstáculos 
que possam representar risco à operação de aeronaves;

3 - Conservar o Terminal de Passageiros em boas condições de higiene e limpeza;
4 - Manter, dentro de suas possibilidades, um serviço de proteção ao vôo pelo sistema 

de rádio,  de  modo  a  permitir  a  comunicação entre  as  aeronaves  e  o  aeroporto,  observada  a 
legislação federal aplicável aos serviços aeroportuários e de navegação aérea;

5 - Fazer registro dos pousos e decolagens das aeronaves que operarem no aeroporto, 
encaminhando mensalmente as planilhas à Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo;

6 -  Operacionalizar  e  zelar  pela  manutenção do carro  de combate  de incêndio,  de 
propriedade do Ministério da Aeronáutica, colocando à disposição para uso no âmbito do aeroporto, 
utilizando-se de seus alunos e pilotos voluntários;

7  -  Manter  o  controle  e  fazer  o  acionamento,  quando  necessário,  do  sistema  de 
iluminação noturna da pista de aeroporto;

8 - Exercer com zelo e acuidade os termos deste Acordo.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO
O presente Convênio terá vigência a partir de 1º de julho de 2003 até 31 de dezembro 

de 2003.

CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO
O  Presente  Convênio  poderá  ser  denunciado,  por  escrito,  a  qualquer  tempo  e 

rescindido  de  pleno  direito,  independente  de  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,  por 
descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de qualquer 



de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material 
ou formalmente inexeqüível. 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho – RS, para dirimir quaisquer dúvidas que 

porventura surjam na execução do presente convênio.
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente, em duas vias de igual teor e 

forma na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos.

Carazinho, .......de.........de 2003.

                                                                                   Prefeito Municipal

                                                                                              Presidente do Aeroclube
TESTEMUNHAS:

_____________________________

_____________________________


