Governo de SP e CCR: acordo prevê indenização de R$ 1,2 bilhão e
R$ 2,3 bilhões de investimentos nas rodovias paulistas
A expectativa é gerar 5 mil empregos diretos em obras emblemáticas nas
Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares
São Paulo, 30 de junho de 2021 – Treze das principais rodovias paulistas, administradas
pelas concessionárias AutoBAn, ViaOeste e SPVias, entre elas Rodovias dos
Bandeirantes, Anhanguera, Raposo Tavares e Castello Branco, devem receber R$ 1,3
bilhão em intervenções nos próximos meses, com expectativa de geração de cinco mil
novos empregos. As melhorias vão de revitalização de pistas, pontes e túneis, obras nas
marginais, além de novos acessos a hospitais e municípios.
O acordo entre o Governo do Estado de São Paulo e o grupo CCR prevê ainda o
pagamento de indenização de R$ 1,2 bilhão em dinheiro para os cofres públicos paulistas,
no prazo de 15 dias. Os investimentos são fruto de entendimento preliminar assinado
nesta terça-feira (29), que encerra discussões judiciais entre as partes iniciadas em 2014,
relativas a aspectos contratuais debatidos desde 2006.
“Trata-se do maior acordo já celebrado com concessionárias de um mesmo grupo e com o
maior pagamento ao caixa do Estado”, declarou o Governador do Estado de São Paulo,
João Doria. “Estamos assim liberando investimentos bilionários, que irão destravar obras
há muito necessárias, beneficiando os mais importantes corredores de mobilidade de São
Paulo, com possibilidade de gerar 5 mil novos empregos”, completou.
Obras e melhorias nas principais estradas paulistas
Estão previstos investimentos de R$ 1,7 bilhão em obras para a conservação e
revitalização de pistas como pavimento, pontes e túneis e outras melhorias na AutoBAn e
na SPVias. Também serão viabilizadas intervenções importantes no corredor São
Paulo-Sorocaba com valor inicial estimado em R$ 600 milhões. A Via Oeste executará as
obras na Rodovia Castello Branco, entre os km 23 e 32, sem qualquer custo para o
Governo do Estado ou solicitação de reequilíbrio contratual. A título de doação de
serviços, o Grupo CCR arcará ainda com obras de duplicação da Rodovia Prefeito Lívio
Tagliassachi, em São Roque. A lista de obras foi indicada, conforme prioridades, pela
ARTESP, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, que regula e fiscaliza as
rodovias paulistas concedidas. “Priorizamos obras que atendem às demandas de maior
alcance e maior impacto positivo no entorno das cidades atendidas pelas rodovias
concedidas ao Grupo CCR”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da Agência.

Além disso, o Acordo Preliminar prevê a possível inclusão de novos investimentos,
estimados em cerca de R$ 700 milhões, no Contrato de Concessão da ViaOeste, a
ser reequilibrado mediante avaliação da ARTESP. No pacote a ser contemplado no
acordo estão obras importantes para a infraestrutura logística estadual e para o
acesso da população a serviços públicos, tais como:
●
●
●
●

Novo acesso ao município de Osasco;
Acesso ao novo hospital de Sorocaba;
Construção do trevo do Sertanejo, em Mairinque;
Complementação de obras nas Marginais da Castello Branco (distintas daquelas
que serão executadas entre os kms 23 e 32;

A injeção desses novos recursos pela CCR gera benefícios diretos à população dos
municípios atravessados pelas 13 rodovias concedidas ao grupo. Além disso, “O acordo é
reflexo da segurança jurídica no Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São
Paulo. Resolve o passado e confere a necessária estabilidade para que o Estado planeje
o futuro de novos projetos”, analisa a Subsecretária de Parcerias do Governo de SP,
Tarcila Reis Jordão.
População é a maior beneficiada

O acordo prevê reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão que
compreendem malha viária de 1.005 quilômetros administradas pelas
concessionárias CCR AutoBan, CCR SPVias e CCR ViaOeste, mediante a revisão
dos Termos Aditivos Modificativos celebrados em 2006 e saneamentos dos
contratos objeto de diversas disputas judiciais.
O Governador João Doria disse ainda que o documento “representa um marco para o
setor de infraestrutura rodoviária e uma contribuição significativa para a retomada
econômica do país, geração de renda e desenvolvimento regional”.
“Esse é um movimento que valoriza o ambiente de negócios no Estado, cria segurança
jurídica para os investimentos, além de viabilizar obras que irão gerar emprego e renda no
Estado”, afirmou o CEO da CCR, Marco Cauduro.

As negociações, que envolveram a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão; a
Subsecretaria de Parcerias; a Secretaria de Logística e Transportes e a Artesp
(agência reguladora dos transportes do Estado), desdobram-se em duas etapas: o
acordo preliminar, celebrado nesta terça-feira (29), e o acordo definitivo, que será
selado em 9 meses.

A estimativa é que, com a conclusão do acordo, o prazo final da concessão da
AutoBAn será janeiro de 2037, sem alteração inicial nos prazos da ViaOeste e
SPVias (dezembro de 2022 e outubro de 2027, respectivamente).
“São Paulo dá passo estruturante para avanço na sua credibilidade regulatória, com
ganhos inquestionáveis para a população paulista”, disse a Subsecretária Tarcila Jordão,
que reputa a celebração do acordo como mais uma vitória do Governo de São Paulo. “Ao
equacionar um passivo regulatório após anos de intenso trabalho, promovendo o diálogo
entre concessionária e múltiplos atores governamentais, geramos confiança no Programa
de Concessões do Estado”.
Sobre o Grupo CCR: fundada em 1999, a CCR é uma das maiores companhias de mobilidade humana da América
Latina. Atualmente a companhia conta com mais de 13,6 mil colaboradores e é responsável por 3.955 quilômetros de
rodovias em seis estados, além de administrar aeroportos e serviços de transporte de passageiros em metrôs, VLT e
barcas. São mais de 1,7 milhão de passageiros por dia que podem trilhar seus caminhos com mais segurança e
conforto. Com as recentes aquisições das Linhas 8 e 9 concedidas pela CPTM e dos 15 aeroportos concedidos pela
ANAC, o número de pessoas que poderão utilizar diariamente os serviços de mobilidade operados pela companhia
poderá chegar a 2,85 milhões.
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