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Lei Complementar nº. 041/2015 
 

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 
20/2014 QUE DEFINE OS 
PROCEDIMENTOS RELACIONADOS 
COM O PARCELAMENTO E 
REMEMBRAMENTOS DE LOTES 
URBANOS E DEMAIS REQUISITOS 
URBANÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE 
MORRO DA FUMAÇA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Excelentíssimo Senhor AGNALDO DAVID MACCARI ,  

Prefeito Municipal de Morro da Fumaça;  
 
Faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou 

e eu Sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1º Esta Lei altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 20 de 09 de 
maio de 2014, que define os procedimentos relacionados com o parcelamento e 
remembramentos de lotes urbanos e demais requisitos urbanísticos no município de 
Morro da Fumaça e dá outras providências. 
                                                                                                           

DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS HORIZONTAIS 
Art. 2º Os artigos 99, 101 e 108 da Lei Complementar nº 20, de 09 de maio de 2014 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 99 Serão admitidos condomínios residenciais horizontais compostos por 
lotes, cujo perímetro seja murado e o acesso seja restrito. 
1º. Os requisitos para a configuração do Condomínio Residencial Horizontal 
são: 
I – que o empreendimento seja projetado nos moldes da Lei 4.591/64, com as 
alterações constantes do Código Civil vigente, em que cada lote será 
considerado como unidade autônoma vinculada ou não à edificação e a ela 
atribuindo-se uma fração ideal de gleba e coisas comuns, sendo que neste todo 
existirão também áreas e edificações de uso comum; 
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II – que haja uma Convenção detalhada do Condomínio, contendo as 
limitações edilícias e de uso individual e coletivo do solo, elaborada para 
resguardar a paz jurídica entre os condôminos. 
§ 2º. A restrição de acesso a que se refere o caput deste artigo não se aplica a 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, membros das Forças Armadas, e demais 
servidores públicos federais, estaduais e municipais, de qualquer esfera do 
poder, desde que no exercício de suas funções. 
§ 3º. A aprovação dos condomínios residenciais horizontais a que se refere o 
caput deste artigo estará condicionada ao atendimento das contrapartidas 
sociais exigidas pelo órgão municipal competente, ou da lavratura de Termo de 
Garantia de Execução de Contrapartida Social, firmada pelo empreendedor, 
que caucione ao Poder Público bens suficientes à garantia do cumprimento do 
estabelecido no artigo 100, caput, e seu parágrafo único incisos I, II, e III. 
§4º - Após a Aprovação do empreendimento junto a Prefeitura, o 
empreendedor deverá apresentar ao Ofício do Registro de Imóveis, no mínimo, 
os seguintes documentos: 

             I – requerimento solicitando o registro da instituição condominial; 
II – projeto devidamente aprovado pela Municipalidade, contendo a presente 
Lei Municipal e o que segue: 
a) Memorial descritivo informando todas as particularidades do 

empreendimento; 
b) planta dos lotes; 
c) planilha de cálculo das áreas; 
d) planilha dos custos da realização da infraestrutura; 
e) convenção de condomínio. 
Art. 101 Entre 2 (dois) ou mais condomínios residenciais horizontais, 
localizados no Município de Morro da Fumaça, com mais de 10 unidades (dez 
unidades), deverá ser respeitada uma distância mínima suficiente à 
implantação de uma via pública de circulação entre os mesmos, atendendo às 
necessidades do sistema viário municipal. 
Art. 108 Deverá ser garantido o ingresso de representantes das 
concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e de energia para leitura do consumo individual por unidade 
autônoma. 
 

Art.  2º Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 3º Revoga-se a Lei Complementar nº 014 de 12 de Junho de 2013 e o artigo 103 da 
Lei Complementar nº 20 de 09 de maio de 2014 e demais disposições em contrário. 
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Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 20 de Julho de 2015. 
 

AGNALDO DAVID MACCARI 
Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:  

 
 

ADILSON PEDRO MACCARI 
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças  

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


