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LEI COMPLEMENTAR Nº 090, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

 

     Altera a Lei Complementar nº 080, de 23 de 

      junho de 2017. 
 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS, 

 

  Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

 

              Art. 1º Ficam revogados os arts. 44 a 46 da Lei Complementar nº 
080, de 23 de junho de 2017. 

Art. 2º Os incisos VI e VII do art. 3º Lei Complementar nº 080, de 

23 de junho de 2017 passam a viger com a seguinte redação: 

 

“Art.3º........................................................................................

......................................................................................... 

 

VI – condomínio urbanístico de chácaras de recreio: área de 

urbanização específica, criada mediante Decreto do Poder 

Executivo, após aprovação em procedimento administrativo 

próprio; 

 

VII –  infraestrutura básica: rede de energia elétrica e vias 

internas de uso comum dos condôminos;” (NR) 

 

Art. 3º Os arts. 4º e 5º da Lei Complementar nº 080, de 23 de 

junho de 2017, passam a viger com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º O parcelamento do solo para fins urbanos, além das 

formas previstas na Lei de Parcelamento do Solo poderá ser feito 

como condomínios urbanísticos de chácaras de recreio, 

observando-se, no que for compatível, os requisitos urbanísticos e 

ambientais dispostos na legislação federal, estadual e municipal. 
Art. 5º Na implantação dos condomínios urbanísticos de 
chácaras de recreio deverão ser observadas, no que for 
compatível, as disposições contidas no Plano Diretor, bem como 
na Lei nº 6.766/79.” (NR). 

Art. 4º Os incisos III e IV do art. 6º e art. 7º da Lei Complementar 

nº 080, de 23 de junho de 2017, passam a viger com a seguinte redação: 

 

“Art. 6º ................................................................................... 

................................................................................................ 

 
III –  coeficiente de ocupação máximo de 60% (sessenta por cento) 
da área da unidade autônoma; 
IV – será exigida, quando da edificação da unidade autônoma, a 
apresentação de projeto de abastecimento de água e projeto de 
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fossa séptica ou de outro tipo de tratamento de esgoto que possa 
favorecer a flora e a fauna. 
(...) 

Art. 7º A unidade de chácara de recreio terá área mínima de 

2.000m² (dois mil metros quadrados) e frente mínima de 20m 

(vinte metros) para uma via de circulação interna, respeitada a 

reserva legal existente na gleba.” (NR). 

 

Art. 5º O art. 10 da Lei Complementar nº 080, de 23 de junho de 

2017, passa a viger com a seguinte redação e acrescido de parágrafo único: 

 

“Art. 10. Os afastamentos mínimos obrigatórios, na edificação da 

unidade autônoma, serão: Frontal e Fundos: 6m (seis metros); e 

Lateral: 3m (três metros). 

 

Parágrafo único. É permitida a confrontação de unidades 

autônomas com áreas de preservação permanente e áreas verdes 

nos condomínios urbanísticos de chácaras de recreio.” (NR) 

 

Art. 6º Ficam revogados os incisos III a V do art. 13 da Lei 

Complementar nº 080, de 23 de junho de 2017, passando os incisos I e II do mesmo 

artigo a vigerem com a seguinte redação: 

 

“Art. 13 .................................................................................. 

................................................................................................. 

 

 I-energia elétrica;  

 

II-vias cascalhadas ou outro material ecologicamente correto;”     

(NR). 

 

Art. 7º O art. 15 da Lei Complementar nº 080, de 23 de junho de 

2017, passa a viger com a seguinte redação, revogando-se seu parágrafo único: 

“Art. 15 O sistema viário interno dos condomínios urbanísticos 

de chácaras de recreio deverá atender, no que for compatível, aos 

mesmos requisitos exigidos na Lei de Parcelamento do Solo, com 

a peculiaridade de que as vias internas dos mesmos serão 

consideradas vias locais.”(NR) 

Art. 8º O art. 20 da Lei Complementar nº 080, de 23 de junho 

de 2017, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 20. O empreendedor protocolizará requerimento junto à 

Prefeitura solicitando cópia da lei municipal com as diretrizes 

técnicas para desenvolvimento de seu projeto de condomínio 

urbanístico de chácaras de recreio.” (NR) 

Art. 9º O inciso III do art. 26 e inciso III do art. 27 da Lei 

Complementar nº 080, de 23 de junho de 2017, passam a viger com a seguinte redação: 

 

“Art.  26 ................................................................................. 



  
  
  

MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  MMOORRRRIINNHHOOSS
                                                                         Estado de Goiás 

 

................................................................................................  

III - todas as áreas comuns constantes de praças e áreas verdes, 

bem como as áreas de preservação permanente e proteção 

ambiental, faixas não-edificantes, com suas dimensões, áreas, 

nomenclaturas e porcentagens respectivas; 

(...) 

 

Art.  27 ................................................................................... 

................................................................................................. 

 

III- cotas e áreas de todas as chácaras e áreas de uso comum dos 

condôminos;” (NR) 

 

Art. 10. Ficam revogados os incisos II e III do art. 29 da Lei 

Complementar nº 080, de 23 de junho de 2017, passando o inciso I do mesmo artigo a 

viger com a seguinte redação: 

 

“Art. 29 ................................................................................... 

................................................................................................. 

 

 I – rede de energia elétrica com aprovação da ENEL;” (NR) 

 

Art. 11. O art. 39 da Lei Complementar nº 080, de 23 de junho 

de 2017, passa a viger acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: 

 

“Art. 39 ................................................................................... 

.................................................................................................  

 

Parágrafo único. Inclui-se na responsabilidade dos condôminos a 

segurança interna e a conservação e limpeza das áreas de uso 

comum, bem como a coleta e remoção de lixo das unidades 

autônomas.” (NR) 

 

Art. 12. O art. 42 da Lei Complementar nº 080, de 23 de junho 

de 2017, passa a viger com a seguinte redação: 

 

“Art.  42.  Aprovado o projeto de condomínio urbanístico de  

chácaras  de  recreio, o empreendedor  deverá, sob pena de 

caducidade,  submetê-lo  ao  Registro  Imobiliário  competente  

dentro  de  180  (cento  e oitenta)  dias da data de publicação do 

decreto de aprovação,  em que será declarado o imóvel como área 

de urbanização específica. 

 

§1º Publicado o decreto de aprovação do condomínio urbanístico 

de chácaras de recreio, deverá ser providenciada, junto ao INCRA 

– Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a 

consequente atualização cadastral em virtude da 

descaracterização do imóvel para fins urbanos, que deverá ser 

requerida pelo respectivo titular, a quem competirá comprovar a 

devida baixa do imóvel junto ao INCRA. 
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§2º O condomínio urbanístico de chácaras de recreio aprovado 

com base nesta Lei deverá manter suas características 

ambientais e ocupacionais asseguradas, expressamente vedada a 

alteração do tipo de uso e o fracionamento das unidades 

parceladas para edificação, que o descaracterizem do projeto 

original aprovado.” (NR) 

 
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 

SALA DAS SESSÕES, AOS 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

Wellington Dias Fernandes 

Presidente 
 

Dorvilo Gonçalves Leite                 José Martins da Silva 
1º Secretário                                                2º Secretário 

                                                         
 


