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Respostas ao questionamento 10 à  
 

Questionamento 10: A Área Patrimonial disponível para a Concessão, conforme item 1.3 do 

Anexo I – Termo de Referência, desconsidera a Área Militar existente no complexo do aeroporto. 

Tal área deverá ser desconsiderada em definitivo na elaboração dos estudos? Ou então, caso A 

Autorizada identifique grande potencial para exploração imobiliária e/ou comercial dessa área, 

esta poderá propor a sua utilização, ainda que este estudo seja considerado de forma apartada, 

como uma possibilidade apenas? 

 

Resposta: A área militar (em azul), a princípio, não está no objeto dos estudos, conforme 

consta no Anexo I – Termo de Referência. Quanto a sua utilização, o AUTORIZADO tem total 

liberdade para propor, mediante a consideração da oportunidade e da conveniência, sua 

exploração, desde que não deixe de apresentar o ESTUDO de acordo com a área prevista 

no Anexo I – Termo de Referência. 

 

Caso a área militar esteja contemplada na proposição pela Autorizada, sugere-se que os 

estudos estejam organizados de forma que o Estado de Minas Gerais possa utilizar uma ou 

outra opção de concessão, sem a necessidade de realizar adaptações nos documentos. 

 
 

Questionamento 11: Fitem 2.5, subitem viii do Anexo I - Termo de Referência – “Estimativa de 

custos de investimento (CAPEX)” diz: “Quando verificada a necessidade de utilização de áreas 

externas aos limites do SÍTIO AEROPORTUÁRIO para viabilizar a ampliação da infraestrutura 



aeroportuária, deverão ser considerados e estimados os custos de desapropriação referentes à 

expansão”. 

a) Isso pode ser feito também para exploração imobiliária ou somente para operação 

do aeroporto? 

Resposta: Não vemos óbice na ampliação para exploração imobiliária, como alternativa, 

desde que estimados os custos de desapropriação referentes à expansão. 

 

b) Podemos propor áreas do entorno a serem desapropriadas? 

Resposta: O entendimento está correto, mas deverão ser considerados e estimados os 

custos de desapropriação referentes à expansão, sempre considerando o retorno do 

investimento (ROI) dentro do período (PRI) da Concessão. 

 

c) Podemos considerar eventuais alterações de zoneamento?  

Resposta: As alterações no Zoneamento do aeroporto, constante do Plano Diretor do 

aeroporto em tela, Portaria ANAC nº 2.159 / SAI, de 27 de Junho de 2017, podem ser 

propostas desde que o PDir seja atualizado e aprovado posteriormente. Com relação do 

zoneamento do município, devem ser de acordo com o Zoneamento de Belo Horizonte 

conforme a LPOUS (Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – Lei 7.166/96 e 

alterações) vigente (https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/planejamento-

urbano/plano-diretor/plano-diretor-em-vigor). 

 

Questionamento 12: No Sítio Aeroportuário existe alguma edificação tombada? Caso positivo, 

seria possível especificar o nível de preservação? 

Resposta: Em pesquisa no sítio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, não há registro de 

edificação tombada dentro do sítio aeroportuário.  

No entorno imediato do Aeroporto da Pampulha localiza-se uma série de edificações que 

compõem a vila para os funcionários da Aeronáutica (Rua Líder e Praça Bagatelle). Esse conjunto 

de edificações foi listado como de interesse para proteção na área de entorno do Conjunto 

Urbano da Lagoa da Pampulha e Adjacências e, por isso, possui processo de tombamento 

aberto. Além disso, há diversas edificações tombadas e com processo de tombamento aberto 

no bairro São Luiz que pertence ao mesmo conjunto urbano, bem como na orla da Lagoa da 

Pampulha. Na parte posterior do Aeroporto há, ainda, a sede da Chácara Santa Eulália, antiga 

Fazenda dos Embiras, protegida por tombamento específico pelo Município.Fonte: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

governo/cultura/2019/listagem_bens_tombados_bh_atualizada_11_07_2019_sujeita_atualiza

cao%20-%20Plan1.pdf  

Existia um projeto de lei que previa o tombamento do Aeroporto da Pampulha (PL 1592/11). De 

autoria do vereador Henrique Braga (PSDB), o PL 1592/11 propunha o tombamento do 

Aeroporto da Pampulha para fins de preservação. De acordo com a proposta, a ação pretende 

contribuir para a conservação de seus bens patrimoniais e na melhora das condições de voo do 

terminal, mas foi rejeitado e arquivado. 

• Autoria: Ver.(a) Henrique Braga 

• Ementa: Dispõe sobre o tombamento do Aeroporto da Pampulha. 

• Assunto: Patrimônio cultural, conservação, proteção, tombamento, reforma, 

[Aeroporto da Pampulha]. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/2019/listagem_bens_tombados_bh_atualizada_11_07_2019_sujeita_atualizacao%20-%20Plan1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/2019/listagem_bens_tombados_bh_atualizada_11_07_2019_sujeita_atualizacao%20-%20Plan1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/2019/listagem_bens_tombados_bh_atualizada_11_07_2019_sujeita_atualizacao%20-%20Plan1.pdf


• Estado: ARQUIVADA 

• Situação: Rejeitada 

• Emendas: Não há 

Fonte: https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-

lei/1592/2011  

 

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/1592/2011
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/projeto-de-lei/1592/2011

