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Pouco mais de um ano após iniciar o programa de concessão 
de rodovias na BR-101 Sul/SC, a CCR ViaCosteira recebeu o 
Prêmio Rodovias+Brasil em sua primeira edição no Fórum 
Brasil Export 2021, em Brasília. O reconhecimento, entregue 
pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (SNTT) e 
produzido pelo Centro de Estudos em Logística, Transportes e 
Comercio Exterior do Brasil Export (CEBE), foi baseado na 
execução e entrega dos trabalhos iniciais, com ênfase na 
relevância do investimento, qualidade e impactos positivos 
para a BR-101 Sul/SC. A escolha foi feita pelo Ministério da 
Infraestrutura (Minfra), Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT) e Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).  

A CCR ViaCosteira concluiu os trabalhos iniciais em um prazo 
recorde de 7 meses, ou seja, o que era para ser entregue em 
um prazo de 12 meses foi �nalizado 5 meses antes do previsto. 
Os trabalhos iniciais realizados na rodovia, estabelecidos pelo 
contrato de concessão federal, ultrapassaram R$250 milhões 
em investimentos nos 220 km da rodovia. Tudo isso para 
oferecer aos usuários as melhores condições de trafegabilida-
de e ainda mais segurança durante seu trajeto.

Ao investir no desenvolvimento em infraestrutura, seja por 
meio das melhorias nas estradas, na prestação de serviços e 
ações de educação e segurança viária, o programa de 
concessão também bene�cia as regiões por onde passa, 
contribuindo, assim, com o progresso de Santa Catarina.

Na Semana Nacional do Trânsito, a CCR ViaCosteira em parceria com a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), promoveu uma blitz de conscienti-
zação voltada aos usuários da BR-101 Sul/SC, incentivando práticas e hábitos seguros no 
trânsito. Com o tema: ‘no trânsito, sua responsabilidade salva vidas’, mais de 800 motoristas 
foram abordados pelos agentes da PRF, recebendo orientações sobre o assunto. 
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Marco histórico de Santa Catarina, a ponte Anita 
Garibaldi, em Laguna, integra a Concessão da CCR 
ViaCosteira, que está responsável pela recuperação 
e manutenção da estrutura, incluindo toda a 
iluminação cênica, que foi recuperada e agora conta 
com 186 lâmpadas de LED. Desde então, periodica-
mente, as luzes da ponte homenageiam ações 
voltadas a campanhas universais de conscientiza-
ção e celebração e datas alusivas.

Dessa forma, nos meses de agosto, setembro e 
outubro, a iluminação �cou lilás, em apoio ao 
combate à violência contra a mulher; rosa e lilás, 
homenageando a própria Anita Garibaldi em seu 
bicentenário; verde e amarelo em alusão ao dia 
da Independência do Brasil e totalmente rosa, 
em apoio ao Outubro Rosa e ao combate ao 
câncer de mama.

Todos os 19 municípios servidos pela concessão 
da rodovia BR101sul/SC recebem, mensalmente, 
o repasse de 5% referente ao Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) feito pela 
Concessionária, referente ao valor de obras, 
serviços e pedágio. Desde agosto de 2020 até 
agosto de 2021, o valor total desse repasse foi 
de, aproximadamente, R$ 9,5 milhões. Somente 
este ano, foram mais de R$ 7 milhões destinados 
a essas cidades.

Esse montante serve como incremento de caixa 
para os municípios, uma vez que pode ser 
destinado a setores que precisem de maior 
atenção, como saúde ou educação por exemplo, 
uma vez que não há obrigatoriedade que o 
investimento seja feito em uma área especí�ca. 
Cada município recebe o imposto proporcional-
mente à quilometragem municipal cortada pela 
rodovia concessionada, a ‘testada’.

Como esse valor pode variar, há casos em que o 
ISS repassado pela Concessionária corresponde a 
mais da metade do total recolhido. É o caso das 

cidades de Maracajá onde o valor repassado 
equivale a 96% do total da arrecadação, Sangão 
com 78%, Jaguaruna com 74% e Laguna com 
62% do total arrecadado pelos municípios com o 
imposto.

“Muito mais do que proporcionar segurança e 
conforto por meio das obras de infraestrutura, a 
contribuição de uma rodovia concessionada, 
tanto aos municípios lindeiros quanto à popula-
ção, bene�cia diversos setores, como no caso do 
repasse de ISS, que pode ser investido em áreas 
mais urgentes do município”, explica o diretor-
-presidente da CCR ViaCosteira, Fausto Camilotti.

Conforme o presidente, a partir do segundo ano 
de concessão com implantação de marginais, os 
valores referentes às obras executadas em cada 
trecho reforçarão ainda mais o caixa das prefei-
turas. “Nesse caso das obras, não há o rateio 
proporcional como no repasse referente à arreca-
dação do pedágio, ou seja, o valor recebido pelas 
prefeituras é integral e correspondente às obras 
realizadas em localidade”, pontua.
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