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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

Procuradoria-Geral do Município

Curvelo, 27 de fevereiro de 2021.

Memorando n.º 048/2021/PGM
Processo n.º 19.178/2019
Assunto: Tutela de urgência - suspensão das penalidades

Prezado Sr. Secretário Municipal de Fazenda,

Conforme se extrai do Memorando n.º 156/2020/DFISC (fl.147), os presentes autos
foram encaminhados à Secretaria Municipal de Fazenda para o início do procedimento
fechamento da Praça de Pedágio (P5) localizada na Rodovia BR-135, Km 634,11, com fulcro
no art. 239 da Lei n.º 779/73, Código de Posturas Municipais.

A empresa Eco 135 Concessionária de Rodovias S.A. foi notificada para regularização
da praça de pedágio (P5) instalada na Rodovia BR-135, Km 634,11, que está funcionando
sem a devida licença municipal.

Diante da notificação, a empresa notificada apresentou defesa, a qual restou totalmente
indeferida. Inconformada, a empresa notificada apresentou recurso administrativo, o qual
também foi julgado improcedente.

No entanto, a empresa Eco 135 Concessionária de Rodovias S.A. ajuizou ação em face
do Município de Curvelo, Processo n.º 5002803-85.2020.8.13.0209, na qual foi concedida a
tutela de urgência para:

1. suspender a exigência de alvarás de localização e habite-se
nas praças de pedágio P5 e P6, situadas no Km 634,11, Rodovia BR-
135 e Km 24,94, Rodovia LMG-754 neste Município de Curvelo/MG,
administradas pela referida empresa por meio do Contrato de
Concessão SETOP n.º 004/2018;

2. suspender os efeitos das sanções aplicas nos processos
administrativos n.º 19.166/2019 e 19.178/2019, importando, seu
descumprimento, em aplicação de multa no equivalente a 100 (cem)
vezes o valor da causa.

Assim, o procedimento proposto às fls. 147/148 não deverá ser executado, de forma
que os presentes autos deverão ser suspensos até o julgamento definitivo da referida ação
judicial.

Atenciosamente,

Giltônio Maurílio Pereira Santos
Procurador-Geral

Ilmo. Sr.
Pedro Henrique Bianchi
Secretário Municipal de Fazenda


