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LEI COMPLEMENTAR Nº 033/2014 
 

 
 
“ALTERA OS ARTIGOS 19, 52 E 57 DA LEI 
COMPLEMENTAR 020/2014 – LEI DO 
PARCELAMENTO DO SOLO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”  

 
 

AGNALDO DAVID MACCARI, Prefeito Municipal de Morro da 
Fumaça, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 
Art.  1º  - Fica alterada a redação da alínea “c” do inciso 

VI do artigo 19 da Lei Complementar 020/2014, passando a vigorar:  
 

“c) coleta e interligação à rede pública de esgoto 
existente/ETE. Nos locais onde não existe rede pública, deverá adotar-se o 
sistema de tratamento de esgoto individual, de acordo com as normas 
vigentes da ABNT”. 

 
Art.  2º  -  Suprimido.  
 
Art.  3º  - Fica alterada a redação do inciso I,  alíneas “a” e 

“b” do artigo 52 da Lei  Complementar 020/2014, passando a vigorar:  
 

    “I – (.. . )  
 

a) Áreas verdes públicas deverão ser iguais ou 
superiores a 5% (cinco por cento) da área loteável,  
no mínimo.  
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b) As áreas destinadas à implantação de equipamentos 
públicos e comunitários deverão ser iguais ou 
superiores a 7% (sete por cento), da área loteável, no 
mínimo.”  

  
Art. 4º  - Fica al terada a redação do art igo 57 da Lei  

Complementar 020/2014, passando a vigorar:  
 

       “Artigo 57: O comprimento das quadras dos loteamentos 
residenciais não poderá ser superior a 180,00 m (cento e oitenta metros) e inferior a 30,00 
m (trinta metros), devendo o arruamento ser compatível com as ruas existentes e 
projetadas em seu entorno, exceto no prolongamento dos sistemas viários existentes, onde 
será permitido quadras com até 220 m (duzentos e vinte metros de comprimento”. 
 

Art. 5º  -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 6º  -  Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 
Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, 26 de Setembro de 2014. 
 
 
 
                                  AGNALDO DAVID MACCARI 

Prefeito Municipal 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 

 
 

MICHEL ANTONIO MACCARI 
Secretário de Adm., Planej. e Finanças  

 
Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal  na data supra.  


