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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei disciplina a construção e o uso de calçadas apresentando em seus 
vários capítulos as principais questões relacionadas a esse tema. 
 
Inicia com as definições dos elementos que a compõem; estabelece princípios norteadores 
para a execução, manutenção e sua conservação cria regras para a construção de novas 
calçadas e para as reformas das existentes, como largura mínima, localização de faixa de - 
serviço, acesso de veículos; relaciona as responsabilidades dos agentes, a saber, 
proprietários, concessionários e poder público e por fim, as penalidades para o 
descumprimento da lei. 
 
A legislação existente trata da questão das calçadas como um capítulo de outras leis, como 
por exemplo, o Código de Obras ou a lei que disciplina a concessão de alguns serviços 
públicos que nela interferem. Não era tratada na complexidade que o assunto requer e nem 
abordando todos os elementos a ela relacionados resultando em uma legislação dispersa e 
por vezes superada. 
 
Com o presente projeto de lei pretende-se resgatar o espaço de circulação das calçadas 
permitindo a acessibilidade de todos os usuários, de modo que os deslocamentos possam se 
dar com segurança e com mínimos riscos de acidentes devidos às interferências do 
mobiliário urbano. 
 
É importante ainda que essa acessibilidade possibilite rotas contínuas integrando destinos e 
ampliando as possibilidades de ir e vir dos transeuntes. Para tanto, um dos princípios chaves 
é o da facilidade de utilização, que busca garantir que o espaço da calçada seja projetado e 
construído segundo normas técnicas e desenho adequado. 
 
Por fim, apesar da prioridade dada ao pedestre no enfoque deste projeto de lei, reconhece-se 
que nas calçadas há uma enorme diversidade de usos prevendo-se para tanto, faixas de 
serviços e uma melhor convivência entre pedestre e automóvel quando este a atravessa para 
acessar imóveis e postos de serviço. 


