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  LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2019 
 

 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 021, DE 09 DE 
MAIO DE 2014, QUE TRATA DO CÓDIGO DE OBRAS 
DO MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

 
 AGENOR CORAL, 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 Fica inserido ao Código de Obras do Município o artigo 179- A, no Capítulo III, seção XIX, 
da Lei Complementar 021/2014, vigindo com a seguinte redação: 
 

179-A Nas edificações habitacionais a cobertura de garagens (Box de estacionamentos) 
não precisarão atender os parâmetros definidos para as áreas construídas desde que 
atendam os seguintes termos: 
 
I - O sistema de cobertura seja de estrutura leve, bi apoiada e removível.  
II - O afastamento exigido entre as edificações/blocos e as vagas de estacionamento, 
cobertas ou descobertas, será de no mínimo 2,00 metros. 
III – Para o caso das vagas cobertas, além de seguir os termos descritos no item II, sua 
base deve situar-se, no mínimo, a 1,35 metros (medida vertical) do peitoril da janela ou 
abertura da edificação, conforme esquema da figura abaixo. 
 

 IV - Deve ser garantido, nas áreas comuns externas, conforme as normas de acessibilidade e desenho 
universal, o trafego fluido e seguro entre veículos e pedestres, sendo claramente delimitados os 
espaços para circulação concomitante. 
 
V – Nos recuos laterais serão permitidas vagas de estacionamento descobertas ou cobertas, nos 
termos do item II, desde que preservada ao menos uma das laterais com recuo livre de qualquer 
ocupação ou uso e respeitados os demais parâmetros urbanísticos. 
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  Parágrafo único- Nos edifícios habitacionais multifamiliares, mediante aprovação da 

maioria dos condôminos e anuência dos confrontantes condôminos, o afastamento 
exigido entre as edificações/blocos e as vagas de estacionamento, cobertas ou 
descobertas, poderá ser de no mínimo 1,5 (um metro e meio). 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.  
 
Paço Municipal Auzílio Frasson, em 15 de Março de 2019.  
 

 
 
 

AGENOR CORAL 
Prefeito Municipal  

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 

                  
              ROBERTO JOSÉ SÁVIO CAETANO 

    Secretário do Sistema Econômico 
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