
ERRATA - CADERNO PRELIMINAR DE PROPOSTAS: MATERIAL PARA DISCUSSÃO 

Onde se lê: Leia-se 
Página 

(Versão anterior) 

Página 

(Nova versão) 

“... as pessoas portadores de deficiências...”. “... pessoas com deficiência...”. 13 13 

“... os critérios para a implantação do PEUC, 
aperfeiçoamento das áreas de incidência (mesmas do 
PEUC)...”. 

“...  os critérios para a implantação do IPTU-P, 
aperfeiçoamento das áreas de incidência (mesmas do 
PEUC)...”. 

15 15 

“... direito de construir previsto no plano diretor.”. 
“... direito de construir até o coeficiente de 
aproveitamento básico previsto no plano diretor.”. 

18 19 

“A TDC permite redirecionar o potencial construtivo de 
uma área não propícia...”. 

“A TDC permite redirecionar o direito de construir de 
uma área não propícia...”. 

18 19 

“... onde houve limitações ao direito de construir, em 
prol do interesse público.”. 

“... onde houve limitações ao direito de construir até o 
coeficiente de aproveitamento básico, em prol do 
interesse público.”. 

18 19 

“... a ampliação de 23 áreas Zeis, totalizando a 
incorporação de 56 Comunidades de Interesse 
Social...”. 

“... a ampliação de 21 áreas Zeis, totalizando a 
incorporação de 53 Comunidades de Interesse 
Social...”. 

21 21 

Vila São João – Limite inalterado 
Texto foi suprimido do quadro “ZEIS Ampliadas/CIS 
Incorporadas”. 

21  



Onde se lê: Leia-se 
Página 

(Versão anterior) 

Página 

(Nova versão) 

Sítio do Cardoso – Limite inalterado 
Texto foi suprimido do quadro “ZEIS Ampliadas/CIS 
Incorporadas”. 

21  

“ZEIS 1: Corresponde às 74 ZEIS já grafadas no Plano 
Diretor de 2008 e a nova ZEIS Pilar, totalizando 75 ZEIS, 
incluindo as ampliações de perímetro para 
incorporação das 56 Comunidades de Interesse 
Social...”. 

“ZEIS 1: Corresponde às 67 ZEIS instituídas 
previamente e a nova ZEIS Pilar, totalizando 68 ZEIS, 
incluindo as ampliações de perímetro para 
incorporação das 53 Comunidades de Interesse 
Social...”. 

21-22 22 

“ZEIS 2 - Propõe-se consolidação e ampliação das ZEIS 
2 – que se caracteriza por glebas ou lotes subutilizados 
ou não edificados adequados à urbanização...”. 

“ZEIS 2 - Propõe-se a consolidação e ampliação das 
ZEIS 2. Atualmente, existem 07 ZEIS do tipo 2 – que se 
caracteriza por glebas ou lotes subutilizados ou não 
edificados adequados à urbanização...”. 

22 22 

ZEPH – Zonas Especiais de Preservação Histórica e 
Cultural 

ZEPH - Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio 
Histórico Cultural. 

23 23 

ZEPH – Zonas Especiais de Preservação Histórica e 
Cultural 

ZEPH – Rigorosa 

ZEPH - Ambiental 

ZEPH: Zona Especial de Preservação do Patrimônio 
Histórico Cultural. 

Setor de Preservação Rigorosa (SPR) 

Setor de Preservação Ambiental (SPA) 

32 32 

 


