
 

  

 

                               

Programa de Incentivo Para Empresas Aéreas Beneficiadas pela 

Redução do ISSQN 

Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins 
 
 
Fraport Brasil S. A. Aeroporto de Fortaleza, Concessionária do Aeroporto Internacional de 
Fortaleza – Pinto Martins (“Concessionária) por este documento, apresenta o seu 
programa de incentivo às Empresas Aéreas Regulares. 
 
O objetivo da Concessionária é praticar gerenciamento tarifário a fim de regularizar o 
recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) nas hipóteses de 
serviços prestados e tomados pelas empresas aéreas na utilização da infraestrutura 
aeroportuária.  
 
 
As condições a seguir são aplicáveis ao Programa de Incentivo –Para Empresas Aéreas 
Beneficiadas pela Redução do ISSQN para o Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto 
Martins: 
 
 
1. Requisitos Gerais: 
 
Todas as empresas aéreas que obtiverem do Poder Público Municipal, redução de ISSQN 
nos serviços aeroportuários de utilização de aeroportos, de movimentação de passageiros, 
de armazenagem de qualquer natureza, de capatazia, de movimentação de aeronaves, de 
serviços de apoio aeroportuários e aos serviços acessórios de movimentação de 
mercadorias, de logística e congêneres, tomados pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza. 
 
2. Requisitos Específicos: 
 
2.1. O incentivo corresponde à redução da tarifa proporcional a redução da alíquota de ISSQN, 
concedida pelo Poder Público Municipal à empresa aérea no recolhimento de ISSQN aos 
serviços aeroportuários de utilização de aeroportos, de movimentação de passageiros, de 
armazenagem de qualquer natureza, de capatazia, de movimentação de aeronaves, de serviços 
de apoio aeroportuários e aos serviços acessórios de movimentação de mercadorias, de logística 
e congêneres.  

 
3. Aplicação ao Programa de Incentivo: 
 
3.1. As Empresas Aéreas que atendam aos requisitos gerais e específicos podem solicitar à 
Concessionária sua participação neste Programa de Incentivo, apresentando os seguintes 
documentos:  
 

a) Ato normativo emitido pelo Poder Público Municipal e publicado no Diário Oficial, 
concessivo de redução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); 



 

  

 

 
b) Termo de aceitação do programa (Anexo I) preenchido e assinado pelo representante 

legal da empresa aérea solicitante;  
 

c) Documentos corporativos e procurações que demonstrem os poderes dos 
representantes legais para assinar acordos e quaisquer outros documentos; 
 

3.2. A Concessionária reserva-se o direito de solicitar outros documentos, se necessário. A 
admissão ao Programa de Incentivo deve ser confirmada pela Concessionária no prazo 
máximo de 10 dias úteis após receber e analisar os documentos necessários. 
 
 
4. Termos e prazos: 
 
 
4.1. O Programa de Incentivo será válido pelo período de concessão do benefício de ISSQN 
emitido pelo Poder Público Municipal e publicado no Diário Oficial, produzindo seus efeitos, 
conforme disposto no ato normativo.  
 
 
4.2. No final do período de concessão do benefício de ISSQN emitido pelo Poder Público 
Municipal, ou na hipótese do ato normativo concessivo for revogado antes do prazo 
concedido, as tarifas, serviços e os pagamentos serão cobrados normalmente de acordo 
com as tarifas e encargos publicados pela Concessionária. 
 
5. Considerações Finais: 
 
 
5.1. 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, _____, ________, 2019. 
 
 
_____________________________________________ 
Fraport Brasil S. A. Aeroporto Internacional de Fortaleza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Anexo I  

 
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  (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. 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 ou pelo Poder Público Municipal, o Programa de Incentivo 
terminará automaticamente, e as tarifas regulares, conforme publicado por Fraport-FOR, 
serão aplicadas automaticamente.  
 
2. 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. 
  
3. A Empresa Aérea executa este termo de aceitação do programa em duas (2) contrapartes 
de igual forma e conteúdo para um único efeito. 
 
  
Fortaleza/CE, _____, ___________, 2019. 
 
 
 
__________________________________ 
Empresa Aérea  
Denominação: 
Nº CNPJ: 
Representante Legal 


