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Altera os artigos 236 e 237 da Lei 2.102/1975, 
Código de Urbanismo de  João Pessoa, que trata da 
Conservação e Construção dos Passeios Públicos. 

 

Art. 1º. Esta Lei altera a Lei Municipal nº 2.102, de 31 de dezembro de 1975. 

Art. 2º. Os arts. 236 e 237 da Lei Municipal nº 2.102, de 31 de dezembro de 1975, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 

“Art. 236. O material autorizado para a construção, reconstrução ou reparo dos passeios é o 
concreto moldado "in loco", com especificações técnicas definidas em portaria da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa. 

Art. 237. Os proprietários de terrenos edificados ou não, são obrigados a construir, 
reconstruir ou reformar os passeios, com materiais e técnicas construtivas que atendam às 
seguintes especificações: 

I - garantia de superfície contínua, regular, firme, antiderrapante e sem 
obstáculos; 

II - resistência à carga de veículos quando utilizado como faixa de acesso a 
garagens e estacionamentos e no rebaixamento de calçadas e guias para acesso 
de veículos.” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões da Câmara de João Pessoa, em 28 de novembro de 2019. 
 

 
 

LUCAS DE BRITO 
Vereador - PV



 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 
O presente Projeto de Lei Complementar visa à Padronização de Passeios Públicos através de 

mecanismos que traçam os tipos de materiais necessários para a construção e para a padronização das 
calçadas públicas do perímetro urbano do Município de João Pessoa/PB. A melhora na infraestrutura 
urbana através da construção e da padronização das calçadas visa a melhorar as condições de acesso, 
mobilidade e da trafegabilidade dos pedestres, dos idosos e das crianças, e em especial as pessoas com 
deficiência, que são amparados por leis municipais com caráter mais moderno na abordagem dessa 
temática, garantindo, dessa forma, o direito constitucional a acessibilidade. 

 
Nesse sentido, podemos destacar iniciativas modernas e semelhantes ao presente Projeto de 

Lei, a exemplo do Município de São Paulo, como a do Decreto Nº 58.611 de 24 de janeiro de 2019, que 
traz técnicas mais atuais, utilizando a técnica do concreto moldado “in loco”, tornando, assim, mais 
econômica e mais eficaz a realização da padronização das calçadas no Município de João Pessoa.  

 
Não podemos deixar de ressaltar que iniciativas que visam à padronização de calçadas, se 

aliadas a um incentivo da prática de caminhadas, servirão como um forte agente na prevenção de 
enfermidades, gerando expressiva diminuição nas doenças cardiovasculares, motivo que justifica o 
presente projeto. 
 

João Pessoa, 28 de novembro de 2019 
 
 

LUCAS DE BRITO 
Vereador  


