MOVIMENTO "A SANTA MARIA QUE QUEREMOS"
PLANILHA DE OBJETIVOS E AÇÕES VIABILIZADORAS
GT AEROPORTO CIVIL E PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL
Visão: “Que Santa Maria tenha em 2050 um Aeroporto com voos internacionais, com capacidade para atender toda a região, e seja referência
em logística nos modais aéreo, rodoviário e ferroviário”.

1 Viabilizar voos diretos de Santa Maria para o centro do País, especialmente para São Paulo
Objetivo
Realizar contatos e tratativas
com empresas que possuam
aeronaves com capacidade de
até 75/100 passageiros, que
comportem o PCN 20 da pista
da BASM

Indicador

Voos de Santa Maria para o
centro do país

Métrica

Proposta

Entraves

Ações Viabilizadoras

Quantidade de voos diários

Realizar reuniões entre o Prefeito
Municipal, acompanhado de lideranças
empresariais locais, com empresas como:
NHT, Azul, TRIP, Passaredo e outras
possíveis interessadas, até viabilizar os
voos

Possível falta de interesse das
empresas em operar os voos

Realizar estudo da demanda de voos da região
para o centro do país

2 Ampliar o atual terminal de passageiros da BASM após a garantia de empresa a operar voos de Santa Maria para o centro
do país
Objetivo

Buscar autorização da BASM
para ampliar o atual terminal
de passageiros para atender as
necessidades das companhias
aéreas que irão operar os voos
de Santa Maria para o centro
do país

Indicador

Terminal ampliado

Métrica

m²

Proposta

Entraves

Ações Viabilizadoras

Elaborar o Projeto de Ampliação do atual
terminal de passageiros

Burocracia pública para
contratar a elaboração do
Projeto

Contratar empresa para elaborar o Projeto de
Ampliação do atual terminal, atendendo às
necessidades da(s) empresa(s) que irão operar
os voos

Articular com o Governo Federal e com o
Captar recursos para execução do Projeto Falta de recursos para ampliar o
Governo do Estado recursos para a ampliação
de Ampliação (obras)
terminal
do terminal
Contratar empresa para construir a obra de
ampliação do terminal de passageiros

Burocracia pública para
contratar a empresa

Realizar processo licitatório

Firmar parceria com a BASM e o Governo
do Estado para a operação do terminal
ampliado

Custos de operação do terminal

Ação política conjunta da sociedade para
garantir a operação

3 Possuir aeroporto civil regional em Santa Maria
Objetivo

Indicador

Métrica

Proposta

Definição da área

Realizar estudos de viabilidade e de
possíveis áreas para localização do novo
aeroporto

Elaboração dos projetos
Dispor de um aeroporto de
padrão internacional, para
atender a demanda de voos de
toda a Região Central do Estado

Aeroporto operando

Entraves

Ações Viabilizadoras

Realizar parceria com a BASM e UFSM e
Falta de equipe especializada na
contratar empresa para realizar os estudos de
Prefeitura Municipal
viabilidade
Falta de recursos financeiros e
Elaborar Projeto e Plano Diretor
Captar recursos e contratar empresa
burocracia pública para
Aeroportuário do Aeroporto Civil Regional
especializada
contratar a elaboração do
de Santa Maria
Projeto

Captação dos recursos

Captar recursos para execução do Projeto
(aquisição da área e obras)

Fontes de financiamento

Realizar o levantamento das fontes
financiadoras para construção de aeroportos
ou buscar parceria com a iniciativa privada

Construção do aeroporto

Contratar empresa para executar as obras
de construção do Aeroporto

Falta de recursos financeiros e
burocracia pública para
contratação

Viabilizar recursos/parcerias

Operação do aeroporto

Firmar parceria com a BASM, INFRAERO,
Governo do Estado ou com a iniciativa
privada para a operação do novo
aeroporto

Custos de operação do
aeroporto

Ação política conjunta da sociedade para
garantir a operação

4 Possuir Plataforma Logística Multimodal em Santa Maria
Objetivo

Indicador

Métrica
Definição da área

Elaboração dos projetos

Dispor de uma Plataforma
Logística Multimodal,
aproveitando os modais
rodoviário, ferroviário e aéreo,
com porto-seco alfandegado,
alavancando o potencial
logístico de Santa Maria e da
Região Central do Estado

Elaboração dos projetos
Plataforma Logística
Multimodal operando

Proposta

Entraves

Instalar a Plataforma Logística Multimodal Falta de equipe especializada na
junto ao novo aeroporto civil regional
Prefeitura Municipal
Falta de recursos financeiros e
burocracia pública para
contratar a elaboração do
Projeto
Falta de recursos financeiros e
Elaborar Projeto Construtivo da Plataforma
burocracia pública para
Logística Multimodal
contratar a elaboração do
Projeto
Elaborar Projeto de viabilidade financeira e
de modelo de operação da Plataforma
Logística Multimodal

Ações Viabilizadoras
Articular esta proposta em conjunto com o
novo aeroporto civil
Captar recursos e contratar empresa
especializada

Captar recursos e contratar empresa
especializada

Captação dos recursos

Captar recursos para execução dos
Projetos

Fontes de financiamento

Realizar o levantamento das fontes
financiadoras ou buscar parceria com a
iniciativa privada

Construção da Plataforma
Logística Multimodal

Contratar ou firmar parceria com empresa
para executar as obras da Plataforma
Logística Multimodal

Falta de recursos financeiros e
burocracia pública para
contrataçao

Viabilizar recursos/parcerias

Operação da Plataforma
Logística Multimodal

Firmar parceria com os órgãos de
fiscalização (Receita Federal, ANVISA,
Custos de operação da
VIGIAGRO, Polícia Federal) e empresa para
Plataforma Logística Multimodal
a operação da Plataforma Logística
Multimodal

Ação política conjunta da sociedade para
garantir a operação

