
 

 

 

 
NOVA TARIFA A PARTIR DO DIA 31/05/2017 

R$ 7.00 (sete reais) 
 

A Concessionária ViaRio informa que iniciará a cobrança do novo valor da tarifa básica de R$ 7.00 (sete 

reais) a partir da 00h:00 do dia 31 de maio de 2017, conforme resolução da Secretaria Municipal do 

Transporte SMTR Nº 2860, publicada no diário oficial do dia 22 de maio de 2017, que autoriza a alteração 

da tarifa básica do pedágio da Via Expressa Transolímpica. 

 

A Concessionária ViaRio iniciou suas operações após a realização dos jogos Olímpicos, em agosto de 2016. 

Nessa ocasião, o valor básico da tarifa de pedágio deveria, por contrato, ser fixado em R$6.60 (seis reais e 

sessenta centavos). No entanto, a Prefeitura, por meio de decisão unilateral que não observou o previsto 

no Contrato de Concessão, estipulou o valor em R$ 5.90 (cinco reais e noventa centavos). 

 

Durante todo o segundo semestre de 2016, a Concessionária ViaRio tentou, de forma amigável e 

administrativa, que a Prefeitura do Rio corrigisse o valor da tarifa. Após esgotadas todas as tratativas 

administrativas sem sucesso, a CVR buscou a via judicial, e, em dezembro de 2016, teve deferida a liminar 

autorizando a cobrança do valor da tarifa contratual, de R$ 6.60. 

 

No que tange ao reajuste da tarifa para o ano de 2017, o contrato de Concessão prevê o mês de janeiro 

como data base para reajuste da tarifa e, sendo assim, em janeiro de 2017 a CVR deveria dar início à 

cobrança do novo valor, de R$ 7.00 (sete reais).  Porém, somente nesta data a CVR obteve autorização do 

Poder Concedente para iniciar a cobrança do valor da tarifa de pedágio reajustado. 

 

Sobre a ViaRio  

 

A Concessionária ViaRio S.A. é responsável pela administração e operação dos 13 km da Via Expressa 

Transolímpica, que liga o Recreio dos Bandeirantes à Av. Brasil, na Zona Oeste, permitindo que o tempo de 

trajeto na via entre esses dois pontos, seja realizado em 20 minutos.   

 

Siga a ViaRio no Twitter @ViaRioo  



 

 

 

Para maiores informações acessar o site:  www.viario.com.br 

 

Assessoria de imprensa 

Nicolau Maranini 

nicolau.maranini@viario.com.br 

(21) 3952-7021 / (21) 99626-0659 
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