
 
 

ARTESP autoriza recomposição tarifária em praças de pedágio da CCR SPVias 

Tarifas serão ajustadas em 1,11% a partir da 0h de segunda-feira, 29 de julho 

 

A partir da 0h da próxima segunda-feira, 29 de julho, entrará em vigor uma recomposição tarifária 

em nove praças de pedágio da CCR SPVias. 

Essa recomposição ocorre por decisão judicial que revogou a determinação da ARTESP (Agência 

de Transportes do Estado de São Paulo) de aplicar, no reajuste de 2014, índice abaixo da variação 

do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Na época, a Agência Reguladora autorizou 

reajuste de 5,26%, quando a variação do IPCA entre junho de 2013 e maio de 2014 foi de 6,37%.  

Com a decisão proferida no âmbito do processo judicial nº 1026966-33.2014.8.26.0053, será feita a 

recomposição das tarifas da CCR SPVias em 1,11% nas praças de pedágio de Quadra, Itatinga, 

Iaras, Avaré, Itararé, Buri, Gramadão, Morro do Alto I e Morro do Alto II. 

 

Confira como ficarão as tarifas de pedágio a partir da 0h de segunda-feira, 29 de julho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a CCR SPVias: A CCR SPVias opera uma das maiores malhas rodoviárias do Estado de São Paulo, com 516 quilômetros de 
rodovias que ligam os municípios de Tatuí, Espirito Santo do Turvo, Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Avaré, Itaí, Capão Bonito e 
Itararé. Fazem parte do sistema as rodovias Castello Branco (km 129 ao 315), Raposo Tavares (km 115 ao 168) João Mellão (km 237 
ao 288), Francisco Alves Negrão (km 222 ao 342), Antonio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (km 105 ao 213). 

 Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das cinco maiores companhias de concessões de infraestrutura da 
América Latina, sendo considerada a líder do segmento de concessões no Brasil com 19% do controle das rodovias sob gestão da 
iniciativa privada. Tendo o pioneirismo e a inovação como marcas, a CCR criou em 2018 quatro núcleos de atuação independentes 
que agrupam unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, CCR Aeroportos e CCR Mobilidade. As 
empresas são responsáveis por gerir os atuais negócios da companhia, além de desenvolver e pesquisar novas oportunidades no 
mercado primário e secundário, dentro e fora do Brasil. Foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa) e 
conta com as mais rígidas práticas de governança corporativa desde a sua fundação, as quais estão reunidas no Programa de 
Integridade e Conformidade da Companhia. Presente, por meio de suas empresas, nos Estados Unidos, em Curaçao, no Equador e 
na Costa Rica, além do Brasil, a CCR conta com mais de 13 mil colaboradores e se orgulha em contribuir, diariamente, para uma 
sociedade com mais infraestrutura, segurança, conforto e qualidade de vida para milhões de cidadãos mundo afora.  


