
 

  

 

Aeroporto Internacional de Fortaleza  

Pinto Martins 

Programa de Incentivo Voos Regulares - 2018 

 

 

Fraport Brasil S. A. Aeroporto de Fortaleza, Concessionária e Operadora do Aeroporto Internacional de 

Fortaleza – Pinto Martins (“Fraport-FOR”), por este documento, apresenta o seu programa de incentivo 

às Empresas Aéreas Regulares. 

 

O objetivo da Fraport-FOR, como operadora de Aeroporto, é oferecer para as Empresas Aéres e seus 

negócios, o melhor suporte possível. Em adição aos serviços profissionais, este Programa de Incentivos 

para 2018 oferece um apoio fincanceiro para ajudar às Empresas Aéreas a estabelecer novas rotas, 

melhorar suas capacidades de ocupação e empregar tecnologia inovadora. 

 

As condições a seguir são aplicáveis ao Programa de Incentivo - 2018 às Empresas Aéreas, para o 

Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins: 

 

1. Requisitos Gerais: 

 

Todas as empresas áereas que efetuarem novos voos internacionais regulares de/para o Aeroporto 

Internacional de Fortaleza e que atendam à todos os pré-requisitos (gerais e específicos) abaixo, são 

elegíveis ao programa: 

 

a) Slots: as empresas precisam ter slots aprovados para a operação; 

b) Regularidade da Operação: cada voo, dentro do Programa de Incentivo, precisa ter uma 

regularidade igual ou superior à 95% por temporada de voos; 

c) Pontualidade da Operação: cada voo, dentro do Programa de Incentivo, precisa ter uma 

pontualidade igual ou superior à 80% por temporada de voos; 

d) Consistência na Operação: cada voo, dentro do Programa de Incentivo, precisa ser operado, 

no mínimo o período completo do programa, como definido na cláusula 4, sem redução de 

capacidade de assentos e/ou número de frequência semanal. 

 

 

2. Requisitos Específicos: 

 

2.1. O Programa de Incentivo abrange novas Rotas Internacionais (Europa e América do Norte) de/para 

o Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, conforme: 

 

a) Para ser elegível ao incentivo correspondente à essa modalidade, além das disposições da 

Cláusula 1, as Empresas Aéreas deverão operar para os mercados Europeus e Norte 

Americanos, que não foram atendidos de/para o Aeroporto de Fortaleza nas 3 (três) últimas 

temporadas, de acordo com a definição da IATA; 

 

b) O incentivo corresponde à redução de 25% (vinte e cinco porcento) do valor das tarifas de pouso, 

decolagem e isenção (100%) da tarifa de conexão para novas rotas Norte Americanas e/ou 

Européias; o incentivo será válido pelo período de 2 (dois) anos, a partir do primeiro dia de 

operação do(s) voo(s). 



 

  

 

3. Aplicação ao Program de Incentivo: 

 

3.1. As empresas aéreas que atendam aos requisitos gerais e específicos podem solicitar à Fraport-FOR 

sua participação no Programa de Incentivo, apresentando os seguintes documentos:  

 

a) Termo de aceitação do programa (Anexo I) preenchido e assinado pelo representante legal da 

empresa aérea solicitante;  

 

b) Autorização para a operação pretendida pelas Agências Reguladoras, incluindo os detalhes dos 

voos, rota(s), tipo(s) de equipamento(s), frequencia semanal, horarios de partida e chegada; 

 

c) Documentos corporativos e procurações que demonstrem os poderes dos representantes legais 

para assinar acordos e quaisquer outros documentos; 

 
3.2. Fraport-FOR reserva-se o direito de solicitar outros documentos, se necessário. A admissão ao 
Programa de Incentivo deve ser confirmada pela Fraport-FOR no prazo máximo de 10 dias úteis após 
receber e analisar os documentos necessários 
 

3.3. Os benefícios serão aplicados no final do mês, considerando o desempenho da nova rota 

internacional acordada pelo Empresa Aérea e aplicável em relação à fatura mensal enviada pela Fraport-

FOR à Empresa Aérea. 

 

3.4. Para obter conceder a concessão do incentivo, a Empresa Aérea deverá informar à Fraport-FOR, por 

escrito, os números de voos contemplados pelo presente Programa de Incentivo, pelo menos 30 (trinta) 

dias antes da operação inicial de cada voo. Em caso de alteração em qualquer número de voo, o novo 

número deve ser informado à Fraport-FOR pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, caso contrário, o 

benefício não será aplicado a esses voos. 

 

3.5. O benefício não será aplicado se a Empresa Aérea optar por substituir uma aeronave, que opera a 

nova rota internacional acordada no prazo de aceitação do programa, por outra aeronave com menor 

capacidade de assento. 

 

3.6 No caso de se verificar que a empresa aérea tenha uma dívida financeira com o Fraport-FOR, o 

benefício será imediatamente suspenso até a liquidação integral do passivo. 

 
 

4. Termos e prazos: 

 
4.1. As empresas aéreas elegíveis ao plano, que tiverem interesse em participar do Programa de 
Incentivo, devem enviar os documentos solicitados, conforme item 3.1. deste instrumento, até a data de 
25 de Março de 2018. A operação deverá iniciar durante o periodo da Temporada IATA de Verão de 2018 
(S18), que se inicia após 25 de Março de 2018. 
 
4.2. O Programa de Incentivo será válido por 24 (vinte e quatro) meses, a partir da primeira data de 
operação da nova rota internacional. 
 

4.3. O Programa de Incentivo não abrange, sob quaisquer circunstancias, incentivos retroativos. 

  
4.4. No final do período de 24 (vinte e quatro) meses, as taxas e os pagamentos serão cobrados 
normalmente de acordo com as taxas e encargos publicados pelo Fraport-FOR, sem aplicar nenhum dos 
incentivos fornecidos pelo Programa de Incentivo. 
 



 

  

 

5. Considerações Finais: 

 

5.1. Fraport-FOR em hipótese alguma poder impor às empresas aéreas que ajustem suas tarfias aéreas 

para ter o Acordo de Incentivo. No entanto, este instrumento também é uma tentativa de oferecer às 

empresas aéreas a possibilidade de criar melhores ofertas aos passageiros e condições comerciais 

favoráveis para sua operação nesse aeroporto.  

 

5.2. O presente Programa de Incentivo refere-se exclusivamente ao benefício concedido nas taxas de 

pouso e decolagem e isenção à taxa de conexão, sendo excluídas outras taxas cobradas pela Fraport-

FOR, além de encargos e impostos de qualquer natureza que pode ser aplicável ou vir a ser aplicado aos 

serviços. 

  

5.3. As questões relacionadas a este Programa de Incentivo devem ser dirigidas à Fraport-FOR. Em caso 

de disputa, os Tribunais localizados na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, terão competência 

exclusiva e local sobre todos os assuntos relacionados ao decorrer deste Programa de Incentivo. 

 

 

Fortaleza, CE, _____, ________, 2018. 

 

 

_____________________________________________ 

Fraport Brasil S. A. Aeroporto Internacional de Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Annexo I ao Programa de Incentivo Voos Regulares – 2018  

Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins 

 

Termo de Aceitação do Programa 

 

Por meio deste Termo de Aceitação do Programa, [nome da empresa que aceita o programa] com seu 

local de atuação no Município de [   ], Estado de [  ], [endereço], Contribuinte Corporativo CNPJ No. [   ], 

(a “Empresa Aérea”) representado de acordo com seu Estatuto Social, declara, para todos os fins legais, 

que é uma empresa legalmente constituída, bem como que aceita e cumpre todos os requisitos, termos 

e condições do Programa de Incentivo - 2018 (o "Programa de Incentivo"), datado de _______, em anexo, 

para o Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins, (o "Aeroporto"), aceitando e aderindo ao seu 

conteúdo completo, sendo submetidos aos direitos e obrigações decorrentes a partir de então. 

  

1. A Empresa Aérea compromete-se a realizar a seguinte nova rota internacional europeia e/ou Norte 

Americana de/para esse Aeroporto, para ter direito ao benefício oferecido no Programa de Incentivo: 

 

Destino 1: 

 

Número dos voos e Rotas: 
 

Equipamento e configuração de assentos: (modelo da aeronave e total de assentos) 

 

Início da operação da nova rota internacional: (dia, mês, ano) 

 

Partindo de XXX e chegando em Fortaleza. 

 

Partindo de Fortaleza e chegando em XXX. 
 

Weekly basis / days:  
 

Programação do Voo  

(Hora Local) 

Horário Estimado de Partida Horário Estimado de Chegada 

Voo 1 

 

  

Voo 2   

 

Destino 2 (se houver): 
 

Número dos voos e Rotas: 
 

Equipamento e configuração de assentos: (modelo da aeronave e total de assentos) 
 

Início da operação da nova rota internacional: (dia, mês, ano) 

 

Partindo de XXX e chegando em Fortaleza.  

 

Partindo de Fortaleza e chegando em XXX. 

 



 

  

 

Frequencias Semanais:  
 

Programação do Voo  

(Hora Local) 

Horário Estimado de Partida Horário Estimado de Chegada  

Voo 1 

 

  

Voo 2   

 

 

3. Se, durante o prazo do Programa de Incentivo, quaisquer requisitos, ou condições impostas pelo 

programa ou qualquer condição específica para a modalidade não forem mais mantidos pela Empresa 

Aérea, o Programa de Incentivo terminará automaticamente, e as tarifas regulares, conforme publicado 

por Fraport-FOR, serão aplicadas automaticamente. Além disso, neste caso, a Empresa Aérea deverá 

pagar à Fraport-FOR os valores correspondentes aos incentivos recebidos até essa data, ajustados pela 

inflação. 

 

4. A Fraport-FOR reserva-se o direito de modificar, excluir ou revogar as condições deste Programa a 

qualquer momento por meio de notificação escrita 30 (trinta) dias antes da alteração e/ou exclusão. Nessa 

situação, nenhuma indenização será devida às Empresas Aéreas, inclusive em relação aos danos 

indiretos ou perda de lucro.  

 
A Empresa Aérea, pelo(s) representante(s) legal(is) indicado(s) abaixo, declara expressamente que leu, 
compreendeu, aceitou e cumprirá todos os requisitos, termos e condições do Programa de Incentivo. 
  

A Empresa Aérea executa este termo de aceitação do programa em duas (2) contrapartes de igual forma 

e conteúdo para um único efeito. 

 

  

Local / Data: 
 
 
_____________________________________ 
Empresa Aérea 
Denominação: 
Nº CNPJ: 

Representante Legal 


