
 
 
 

 

 
 
 

 

Grupo CCR repassa R$ 367 mi de ISS 
para 180 cidades em 2019 

 

Repasses aumentam orçamentos municipais e ajudam cidades a ampliar os 

investimentos que beneficiam populações locais 

 

São Paulo, 11 de março - O Grupo CCR foi responsável pelo repasse de R$ 367 milhões, 
no ano passado, obtidos com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
cobrado sobre as operações de administração e de prestação de serviços de atendimento 
nas rodovias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato 
Grosso do Sul. No total, 180 municípios que estão às margens das oito rodovias 
administradas pela companhia tiveram seus orçamentos ampliados, permitindo aos 
gestores municipais ampliarem os investimentos para as populações locais.  

O valor total, recolhido a partir de alíquota que compõe a tarifa de pedágio, é repassado 
anualmente aos municípios, sendo dividido a partir de critério proporcional, ou seja, 
conforme a quilometragem do município cortado por uma rodovia concedida, 
independentemente da existência ou não de praça de pedágio na cidade. 

De acordo com Eduardo Camargo, presidente da CCR LAM Vias, divisão responsável pela 

gestão das rodovias federais administradas pelo Grupo, os recursos representam 

importante reforço orçamentário dos municípios e permitem que as administrações 

municipais possam fazer investimentos para a melhoria da vida dos munícipes. “O repasse 

do ISS é um importante elemento para a composição do Orçamento da cidade, auxiliando 

no desenvolvimento local e permitindo melhorias para a população”, afirma o executivo.    

Já Fábio Russo, Presidente da CCR Infra SP, empresa responsável pelas concessionárias 

provenientes do Programa de Concessão do Estado de São Paulo, destaca que o repasse 

do imposto sobre o pedágio em cidades e localidades em que há contratos de concessão 

em execução tornou-se viável graças ao Programa de Concessões de Rodovia. 

“Importante destacar que, além dos investimentos na modernização da infraestrutura, uma 

rodovia concedida gera muito serviços para os usuários. É essa atividade que gera o ISS, 

que é repassado aos municípios. Portanto, a expansão das concessões permitirá que esse 

apoio aos municípios alcance outras cidades do país”, finaliza.    

 



 
 
 

 

 
 
 

Sobre o Grupo CCR: Fundada em 1999, a CCR é um das cinco maiores companhias de gestão de 

mobilidade da América Latina, atuando em concessões de infraestrutura em cinco países e também em 

diversas capitais brasileiras. Responsável pela governança e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias 

em cinco estados, o Grupo CCR também administra aeroportos no Brasil e no exterior, além de serviços de 

transporte de passageiros em metrô, VLT e barcas, transportando mais de 1,7 milhão de passageiros ao dia.    


