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ESTRUTURA DO PLANO DIRETOR CATANDUVA LC 355/2006

Titulo I – Dos princípios e objetivos do Plano Diretor
Cap. I Dos princípios fundamentais

Cap.II Dos objetivos gerais do Plano Diretor

Cap. III Das diretrizes e ações estratégicas das políticas urbanas (planejamento e controle do parcelamento do solo urbano; habitação;
regularização fundiária; ambiental – saneamento e áreas verdes; mobilidade; patrimônio histórico, cultural e paisagístico)

TÍTULO II – Do ordenamento territorial
Cap.I Das Disposições Gerais

Cap.II Do Macrozoneamento e parâmetros de ocupação (MZ Aproveitamento Urbano, MZ Qualificação Urbana, MX Controle de
Ocupação Urbana, MZ Restrição Urbana e MZ Rural)

Cap. III Das Zonas Especiais (ZE Interesse Social e ZE Recuperação e Promoção Ambiental)

Cap. IV. Das Áreas Especiais (AE Qualificação Urbana, AE Promoção de Lazer e Áreas Verdes, AE Promoção Cultural, AE Interesse do
Patrimônio Histórico e AE Melhoria da Paisagem)

TÍTULO III- Dos instrumentos

Cap. I Do parcelamento, edificação e utilização compulsóriosCap. I Do parcelamento, edificação e utilização compulsórios

Cap. II Do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação em títulos da dívida publica

Cap. III Do consorcio imobiliário

Cap. IV Do direito de superfície

Cap. V Do direito de preempção

Cap. VI Do abandono

Cap. VII Da contribuição de melhoria

TÍTULO IV- Do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão
Cap.I Da composição e dos objetivos (Conferência da Cidade; Assembleias Territoriais; CMDU; Fundo Municipal de Desenvolvimento

Urbano; sistema de informações municipais; orçamento participativo; Audiências; debates e consultas públicas; iniciativa
popular; plebiscito e referendo)

TÍTULO V- Do uso, da ocupação e do parcelamento do solo
Cap.I Do uso do solo

Cap.II Da ocupação do solo

Cap. III Do Parcelamento do Solo

TÍTULO VI- Disposições Gerais e Transitórias

ANEXOS



PDPUA   ANEXOS

ANEXOS DO PD CATANDUVA

TABELA 01 – Classificação de Serviços segundo as Categorias de Uso
TABELA 02 – Classificação das Atividades Comerciais segundo as Categorias de Uso
TABELA 03 – Classificação das Atividades Industriais segundo as Categorias de Uso
TABELA 04 – Usos Permitidos e Exceções conforme o Macrozoneamento Estabelecido
TABELA 05 – Ocupação do Solo conforme o Macrozoneamento Estabelecido

MAPA 01 – Macrozonas
MAPA 02 – Zonas Especiais
MAPA 03 – Uso e Ocupação do SoloMAPA 03 – Uso e Ocupação do Solo
MAPA 04 – Plano de Macrodrenagem
MAPA 05 – Monumentos Históricos
MAPA 06 – Áreas de Melhoria da Paisagem
MAPA 07 – Territórios
MAPA 08 – Mapa Básico



Potencialidades Problemas

Regularização Fundiária – ZEIS 1

- Indicadas em 
mapa já estão 
regularizadas

- Não estão previstos loteamentos de chácaras 
irregulares
- Não foram desenvolvidos os Planos de 
Urbanização
- Relocação apenas na Macrozona de 
Aproveitamento Urbano
- Prédios Esplanada
- Sem possibilidade de inclusão de novas áreas

Áreas Especiais de Qualificação Urbana - AEQU

- Qualificadas c/ áreas 
verdes e equipamentos 
comunitários

- Não estão descritos quais
equipamentos comunitários, 
infraestrutura e áreas verdes
- Não foram desenvolvidos os Planos 

Estratégia LC 0355/ 2006  
Dimensão Social e 
Desenvolvimento Urbano
Mapas 2 e 3

ZEIS 2 – Art. 76 a 79

ZEIS  3 – LC 663/ 2013

Proposta ZEIS.1 PD 2011

- Não foram desenvolvidos os Planos 
de Urbanização

Novas Habitações Sociais

- ZEIS 2 - Não foram ocupadas com HIS
- Apenas na MZ Aproveitamento e mapeadas
- Não vinculadas a critérios sociais e territoriais
- Dificuldades para parcerias público/privada

- ZEIS 3
Alteração PD

- Ultrapassam perímetro urbano
- Não aprovadas pelo Conselho HIS
- Carência de equipamentos e mobilidade
- Não integradas à cidade/ sem EIV

- 5% novos 
loteamentos
Art. 215

- Viabilizar parcerias para ocupação
-Apenas na MZ de Aproveitamento Urbano
- Cooperativas habitacionais
- Alterada provisoriamente pela LC 706/2014 
como área dominial

ZEIS  1- Art. 66 a 75

AEQU – Art. 88 a 97



Estratégia LC 0355/ 2006  
Dimensão Social/Cultura 
Mapas 2 , 3 e 5

AIPAH– Art. 107 a 110

Potencialidades Problemas

Áreas Especiais de Promoção Cultural – APCUL

- Km 7 - Desenvolvimento de atividades 
culturais?/ Incentivos? Turismo? E o 
Museu da Cachaça-Fazendas Hist./ 
Turismo?

Áreas Especiais de  Interesse de  Patrimônio Histórico –
AIPAH

Área Catedral - Incentivos uso/ recuperação?
-Gestão participativa patrimônio?
- destinação a Projetos Requalif. ?
-E imóveis da União-SPU ?

Edifícios isolados 
(quais? Tombam.?)

APCUL – Art. 102 a 106



Estratégia LC 0355/ 2006 
Dimensão Econômica/ Zon.Uso do Solo
Mapas 2 e 3

Distritos Industriais – exceções 
no uso e ocupação das 
Macrozonas – Capítulo 2 e 
Tabelas

Potencialidades Problemas

- Possibilidade de 
exceções de uso

-Não há Artigo específico na Pol.Des.Econ. e 
Projetos Estratégicos Renda e Emprego
-Não está associado a Zoneamento Ambiental

Distritos Industriais

- Consolidação dos 
Distritos Industriais

- Não se tratou da regularização do Distrito IV
- Não previu novos distritos /ZA / APL
- Não tratou dos lotes vazios para DI

Zonas Industriais ( e Comerciais e de Serviços )

- Institucionalização de grandes indústrias -Não foram 
previstas I-C-S na 
Zona Rural
-Não definiu 
Econom. da Cultura

- Legalização de pequenas atividades 
industriais e de serviço pesado

- Incentivo ao uso - Jardim Alpino: indústria x chácaras
(cond. Residenciais)

Corredores Lindeiros ( Ind-Com-Serv )

- Aproveitamento das 
marginais das 
rodovias

- Demarcação falha no mapa
- Não previsão de infraestrutura e 
contrapartidas ( cluster produtivos e Pques
Tecnol.)

Outros Problemas

- Faltam estratégias para: distribuição de atividades de geração 
de emprego e renda na cidade, hortas urbanas, agropecuária,
comércio e serviço, economia solidária, consumo sustentável, 
economia criativa, turismo, energia limpa, etc.

Zonas Industriais – exceções 
no uso e ocupação das 
Macrozonas – Capítulo 2 e 
Tabelas

Corredores Lindeiros–
exceções no uso e 
ocupação das Macrozonas
– Capítulo 2 e Tabelas



Estratégia Proposta 
LC 706/2014
Dimensão Econômica
Lei revogada por ADIN

Corredores Lindeiros PD 

Corredores Lindeiros
propostos

Potencialidades Problemas

- Novos Corredores 
Lindeiros de Comércio,
Indústria e Serviços 
aproveitando ligações 
viárias intermunicipais 
importantes
- Provavelmente 
incorporava diretrizes 
para a zona rural

- Lei alterava o PD em conjunto 
com outros setores  de desenv. 
urb. que desconfigurava o 
planejamento inicial
- Não dispõe mapas
- Sem estudos prévios
- Não prevê responsabilidades na 
implantação de empreendimentos 
afastados da malha urbana
- Não são incorporadas todas as 
ligações interurbanas

Corredores Lindeiros
propostos



Estratégia LC 0355/ 2006  
Dimensão Desenvolvimento  Urbano
Mapa 1
Cap. 2 
Tabelas

Macrozona de 
Qualificação 
Urbana 
LC 663/ 2013

Macrozona de 
Restrição Urbana
Não parcelar
Área isolada
Bolsão de pobreza

Macrozona de 
Aproveitamento 
Urbano Adensar
Ocupar vazios

Potencialidades Problemas

O Modelo Espacial de Zoneam.Urbano não foi  pensado 
com o instrumento Zon. Ambiental Urbano e Rural
Macrozona de Aproveitamento Urbano

- Aproveitamento da 
infra e equipamentos

- Ainda vazios urbanos
- Valorização de terrenos

Macrozona Qualificação Urbana

- Prioridade 
investimentos

- Reafirmação de bolsão de 
pobreza

Macrozona Controle Urbanístico

- Conservação da baixa 
densidade

- Dificuldade de novos 
empreendimentos próximos 
a FAFICA

Macrozona de 
Restrição Urbana
Não parcelar
Dificuldade emissário 
de esgoto
Bolsão de pobreza
Reduzida pela LC 
706/2014

Macrozona de Qualificação 
Urbana – Integrar à cidade
Qualificar com equipamentos 
e infra

Macrozona de Controle 
Urbanístico
Áreas de Chácaras
Área de nascentes
Área turística
Uso alterado pela LC 637/2012
Lote reduzido pela LC 706/2014

a FAFICA

Macrozona Restrição Urbana

- Não ocupar
- Qualificar o existente

- Demanda por novas áreas
- Restrição não respeitada

Macrozona Rural

- Sem estratégias



Estratégia LC 0355/ 2006  
Dimensão Desenvolvimento  Urbano
Exceções de Uso do Solo
Mapa 2
Cap. 2 e Tabelas

Potencialidades Problemas

Distritos e Zonas Industriais

- Institucionalização de - Necessidade de novas 

Distritos Industriais 

Zonas 
Predominantemente 
Residenciais 

LC 652/2013

LC 759/2015

- Institucionalização de 
usos

- Necessidade de novas 
áreas

Corredores Lindeiros

- Aproveitamento das 
marginais de rodovia

- Vocação de indústria e 
atacado em outras rodovias

Zonas Predominantemente Residenciais

- Garantia de direito - Vocação de comércio em 
corredores viários 
movimentados

Zonas Industriais 

Corredores 
Lindeiros
- Ampliado 
Cidade 
Jardim pela 
LC 663/2013
- Faixa 
ampliada 
300 m LC 
706/2014

LC 653/2013

LC 650/2013



Estratégia Proposta 
na alteração PD 2011
Dimensão Desenvolvimento  Urbano
Exceções de Uso do Solo
Zonas Especiais

Potencialidades Problemas

Corredores de Comércio e Serviço
- Fomentar e consolidar ruas 
comerciais nos bairros

Propostas devem 
ser revistas face a 
nova realidade comerciais nos bairros

- Ajustar rua comerciais em Zonas 
Predominantemente residenciais

nova realidade 
urbana

Zona Central
- Tratamento diferenciado para 
usos diversificados, mobilidade e 
qualificação urbana

Ampliação Zona Especial de 
Promoção Cultural
- Incorporação das áreas de Clube 
no Jd. dos Coqueiros

Ampliação Zona Industrial
- Fomento e incentivo a áreas 
vocacionadas



Estratégia Proposta 
na alteração PD 2011
Dimensão Desenvolvimento  Urbano
Exceções de Uso do Solo
Áreas Especiais

Potencialidades Problemas

Área Especial de Eventos
- Equipamento regional e formação 
de centralidade

Propostas devem 
ser revistas face a 
nova realidade 
urbana e novos 
planos e estudos 
realizados 

Área de Parcelamento Prioritário
- Evitar glebas vazias
- Otimizar infra urbana

realizados 
- Otimizar infra urbana
- Facilitar aplicação dos 
instrumentos de gestão urbana

Área de Ocupação Prioritária
- Evitar bairros c/ muitos lotes 
vazios
- Otimizar infra urbana
- Facilitar aplicação dos 
instrumentos de gestão urbana

Áreas de Interesse Urbanístico
- Viabilização ligações viárias

Áreas de Qualificação Ambiental
- Ampliar áreas verdes e parques 
urbanos para a população



Potencialidades Problemas

Áreas de Preservação Ambiental

- APPs - 50m na área 
urbana

- Preservação x Conservação
- Faltam parâmetros na Zona Rural

Estratégia LC 0355/ 2006  
Dimensão Ambiental-Zonas
ZEPRAS - Art. 80 a 85
APLAV – Art. 98 a 101
Mapas 2, 3 e 4

Área de 
Preservação 
Permanente

Bacias de 
Amortecimento

Recuperação 
de áreas 
degradadas

Suprimida pela
LC 663/2013 
(ADIN)

urbana
Art. 222

- Faltam parâmetros na Zona Rural
-Sem criação Unidades Conservação
-Sem criação de corredores verdes de 
biodiversidade e uso de pessoas

Macrodrenagem urbana – bacias amortecimento ( Falta LID)

- ZEPRA - Dificuldade novos loteamentos

Sistema de Áreas Verdes ( adeq. a Classificação Internac.)

- ZEPRA - Falta divisão de RPA-SubBacias no Macrozon. E 
Sistema de Planejamento
-Falta descrição da justificativa de recuperação 
ambiental e formação de parques .
- Necessidade cadastramento de áreas 
contaminadas e faixas sanitárias

- APLAV - Falta mapeamento, PD Arboriz. e AUCA
- Distinção Sist área verde /Sistema de lazer

Proteção 
características 
ambientais



Potencialidades Problemas

- Modelo espacial de ordenação 
do território
- CMDU – com membros da 
sociedade civil eleitos e não 
indicados
- Comissão de Aprovação do 
Parcelamento Uso e Ocupação do 
Solo
- Participação Social

- Os instrumentos de gestão urbana não estão mapeados
- Os instrumentos de gestão urbana não estão formatados enquanto 
financiadores e viabilizadores do desenvolvimento urbano
- Alguns instrumentos do Estatuto das Cidades não são previstos (Outorga 
Onerosa, Transferência do Direito de Construir, Operações Urbanas 
Consorciadas, etc.)
- Falta de previsão de mecanismos de contrapartida para implantação das 
políticas públicas (parques, HIS, etc.)
- Os instrumentos de gestão urbana precisam ser regulamentados (EIV, etc.)

Estratégia LC 0355/ 2006  
Dimensão Institucional

- Participação Social - Os instrumentos de gestão urbana precisam ser regulamentados (EIV, etc.)
- Falta de flexibilização territorial para contingências (HIS, Corredores 
comerciais e industriais, etc.)
- Não há indicadores e índices
- Não há desenho de cenários
- O PD não pautou a agenda pública de investimentos
- Falta de projetos estratégicos de desenvolvimento e qualificação urbana
- Não foi apropriado devidamente pelos agentes públicos e sociedade civil
- Necessidade de observatório urbano (público e/ou privado) autônomo
- Falta de previsão de processos quando da necessidade de alteração da lei 
(eminente em 2010 após crédito Programa Federal Minha Casa Minha Vida)
- Necessidade de produção de conhecimento
- Necessidade de capacitação contínua dos agentes de políticas públicas –
principalmente integrantes do CMDU



Planos analisados

PLANO DE MOBILIDADE URBANA
- Centro Sustentável
- Vias priorizadas tratamento de calçadas
- Vias cicláveis
- Hierarquização viária – transposições/ conexões/ prolongamentos/ 

mudança de sentido de vias



Lei de Mobilidade Urbana
LC  831/2016
Centro Sustentável

Potencialidades Problemas

- Prioridade ao pedestre e a meios 
de transporte sustentável (bicicleta 
e ônibus)
- Formação de “ilha de 
tranquilidade” – desvio de veículos 
de passagem
- Aumento da segurança no 
trânsito, principalmente para 
crianças e idosos
- Aumento das condições de 
acessibilidade para pessoas com 
deficiência física e idosos
- Inserção de Catanduva em 
ideários internacionais como 

- Faltam 
levantamentos e 
projetos aplicados
- Necessidade de 
compatibilização
com projetos 
existentes – Rua 
Brasil e Praça da 
República
- Necessidade de 
negociação de 
diretrizes e projetos 
com a comunidade, 
principalmente 

Principais vias 
de acesso

ideários internacionais como 
“sustentabilidade” e 
“caminhabilidade”
- Qualificação da área central e 
potencialidade turística
- Potencialidade para 
desenvolvimento de atividades de 
cultura e lazer – bares, 
restaurantes, artesanatos, etc.
- Promoção do comércio local –
“Shopping ao ar livre”
- Redução da emissão de gás 
carbônico
- Ampliação da qualidade de vida 
para moradores e usuários

principalmente 
moradores e donos
de comércio

Vias com 
prioridade ao 
transporte 
sustentável



Lei de Mobilidade Urbana
LC  831/2016
Centro Sustentável

Potencialidades Problemas

Ações previstas:
- Aumentar calçadão na R. Alagoas
- Priorização das ruas Brasil e Pará 
para os modos de transporte 
sustentável (pedestre, bicicletas e
ônibus)
- Alargamento de calçadas nas ruas 
Paraíba, Pernambuco, Sergipe e 
Bahia
- Plataforma elevada na Rua Cuiabá 
exclusiva para pedestres, bicicletas 
e transporte coletivo
- Inversão de sentidos para reduzir 
os tráfegos de passagem na área 

- Faltam 
levantamentos e 
projetos aplicados
- Falta de 
detalhamento do 
entorno em relação 
a acessos e 
estacionamentos
- Ênfase no 
transporte coletivo  
x cultura local x 
investimentos
- Falta 
compatibilizar com os tráfegos de passagem na área 

central – exceção para a Rua Minas 
Gerais
- Criação de um eixo radial que 
contorne a área central, que evite 
os tráfegos de passagem, mas que
mantenha a acessibilidade em toda 
a área
- Reordenação das vagas de 
estacionamento na área central
- Implantação de: semáforos de 
pedestres, elementos que evitem 
que os veículos estacionem na 
calçada, continuidade e 
padronização da paviment. calçadas

compatibilizar com 
as mesas na 
calçada – bares e 
restaurantes
- R. Minas Gerais é 
principalmente 
comercial e grande
movimento de 
pedestres
- Necessidade de 
discutir com a 
população e 
compatibilizar com 
projeto de 
reabilitação urbana



Lei de Mobilidade Urbana 
LC  831/2016
Vias priorizadas para tratamento de calçadas

Potencialidades Problemas

No Plano de Melhorias 
são previstas:

- Diretrizes
genéricassão previstas:

- Zoneamento das 
calçadas de acordo com 
largura
- Revestimento e 
inclinação do pisos
- Entrada de veículos
- Faixa livre
- Sinalização tátil
- Rebaixamento de 
calçadas
- Travessia de pedestres
- Paisagismo
- Iluminação
- Mobiliário urbano

genéricas
- Faltam 
levantamentos e 
projetos 
aplicados

Eleitas como vias prioritárias: ruas Minas Gerais, Maranhão, 
Pará, Brasil, Amazonas, Quinze de Novembro e Avenida 
Engenheiro José Nelson Machado – sugestão de melhorias 
para estas vias



Lei de Mobilidade Urbana
LC  831/2016
Vias cicláveis

Potencialidades Problemas

Elaboração de diretrizes 
e parâmetros:
- Dimensões mínimas de 
1,20m e confortável de 
1,50m

- Diretrizes
genéricas
- Faltam 
levantamentos 
e projetos 1,50m

- Condições pavimento
- Inclinação
- Paisagismo
- Iluminação
- Estacionam. bicicletas

e projetos 
aplicados
- Não foi 
considerada a 
área rural

Previsão instrumentos:
- Plano Diretor Cicloviário
- Código de Posturas
- Plano de Reabilitação 
de Centralidades

Não foram 
elaborados
Integrar com as 
ações do Plano 
Diretor

Outras recomendações:
- “Ruas de lazer” – fins 
de semana e feriados

Viabilizar junto
a moradores e 
comerciantes

Definição de rotas: Rota Benedito Zancaner,
Rota São Domingos, Rota Daniel Soubhia, 
Rota Eng. José Nelson Machado, Rota Theodoro Rosa Filho



Lei de Mobilidade Urbana
LC  831/2016
Hierarquização viária

Potencialidades Problemas

- Coloca como 
secundárias as 
transposições em 
nível das Ruas XV de 
Novembro e São Paulo
- Inclusão de rotas 
alternativas aos 
bairros da região 
norte

-Necessita de 
adaptações com 
acordo atual 
discutido com a
RUMO
- Precisa ser 
compatibilizada 
com os uso e 
ocupação do solo

Transposição 
Rio Brilhante Transposição 

Daniel Soubhia

R. Curitiba 
entrada

R. 7 de 
Setembro 
saída

R. Vitória 
entrada

norte ocupação do solo
/ centralidades 
urbanas

Conexão R. 
Antônio Pereira 
da Silva até Av. 
Theodoro Rosa 
Filho

Transposição 
Av. Theodoro 
Rosa Filho

Mudança de 
sentido 
Minas Gerais, 
Bahia e 
Sergipe

R. São Paulo 
saída Rotatória 24 

de Fevereiro



Lei de Mobilidade Urbana
LC  831/2016
Hierarquização viária



Conexão entre os 
bairros de Parque 
Gloria V até Cohab. 
Euclides Figuereido

Prolongamento da Av. 
Maranguape até Av. 
Dona Engracia

Lei de Mobilidade Urbana
LC  831/2016
Hierarquização viária

Transposição Av. 
Theodoro Rosa Filho

Conexão com a Universidade entre 
a rodovia Washington Luiz e a Rod. 
Cezário Jose de Castilho

Prolongamento de Av. 
Jales até Rua México

Potencialidades Problemas

- Incorpora algumas diretrizes viárias da 
revisão do PD de 2011
- Prioriza intervenções urbanas

- Não prevê os novos HIS – Nova Catanduva
- Bairros e adensamentos diferentes após 2013
-Necessitam ser revistas as diretrizes viárias para expansão urbana
- Falta prever anéis de contorno
- Não incorpora a retirada dos trilhos



Lei de Mobilidade Urbana
LC  831/2016
Hierarquização viária

- Mudança do sentido de 
circulação da Rua Vitoria desde a 
Rua 14 de abril até a Rua Goiás. 
Com esta mudança se consegue 
que aqueles fluxos de bairro para 
o centro conectem com a 
transposição para aceder ao 
centro.
- Execução da transposição, 
conectando desde a Avenida conectando desde a Avenida 
Daniel Soubhia e Rua América até 
a Avenida São Domingos, 
atravessando a Rua 15 de 
novembro.
- Mudança da Rua 7 de setembro 
de mão dupla para mão única, 
conseguindo assim liberar a ponte, 
e melhorando o aproveitamento 
da Avenida Barcelona, rua de alta 
capacidade subutilizada.



Planos analisados

PLANO DE TURISMO
- Atrativos: gastronômico/ urbano/ rural/ industrial
- Ações estratégicas



Plano de Turismo
Atrativos Turísticos



Plano de Turismo
Ações estratégicas

I – Infra estrutura, Fomento e Serviços Públicos  
- complementação da infraestrutura nos locais de atratividade turística
- melhoramento da infraestrutura básica
- ênfase na intermodalidade de transporte
- adequação das possibilidades do transporte aéreo
- sinalização turística local
- terminal rodoviário
- integridade física e moral dos moradores e visitantes
- parceria com governos federal e estadual

P. 1 – Qualificação dos pontos turísticos
P. 2 – Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
P. 3 – Sistema de acesso aos roteiros e pontos turísticos
(criar linhas turísticas e temáticas)

P. 4 – Atração de investimentos

III - Promoção do receptivo 
turístico e Sistema de Atendimento
P.1 - Identificação e sinalização dos 
principais pontos e áreas de 
interesse turístico
P.2 - Conscientização para Recepção 
Turística
P.3 - Mobilização para o turismo de 
qualidade 
P.4 - Informações Turísticas (CIAT –
Centro de Informações e Atendimento ao 
Turista)

P. 4 – Atração de investimentos

II - Diversificação da oferta e qualidade dos produtos turísticos
- planejamento, integração e operacionalização de roteiros diversificados
- compatibilização dos calendários de eventos turístico e cultural, local e regional
- monitoramento e avaliação dos produtos e roteiros

P.1 - Apoio aos Arranjos Produtivos Locais de Turismo - APL’s
P.2 - Capacitação para um turismo de qualidade
P.3 - Construção Sustentável do Turismo Receptivo, Integrado à Cultura Local e Regional

P.4 - Circuitos, Rotas e Roteiros Turísticos (por temas/ segmentos turísticos)
P.5 - Polo de Eventos ( apoio logístico a eventos geradores de turismo indoor e outdoor)

P.6 - Diversificação da oferta turística (turismo rural, temáticas ecológico-paisagísticas em 
parques e áreas verdes, consolidar turismo de negócios e eventos)

P.7 - Certificação para a qualidade 

IV - Promoção e comercialização
- Cidade feitiço

P.1 - Elaboração do Plano de 
Marketing e Política de 
Comercialização
P.2 - Imagem e marca do destino 
“Cidade Feitiço”
P.3 - Divulgação e Promoção



Plano de Turismo
Estratégicas para o Plano Diretor

Potencialidades Problemas

Levantamento de Atrativos Turísticos
- Urbano
- Rural
- Gastronômico 
- Industrial

- Falta levantamento de atrativos naturais
- Falta levantamento de bens imateriais
- Levantamento de paisagens urbanas relevantes ou potencialmente relevantes
- Catanduva tem origem do desenvolvimento urbano vocação industrial – como 
potencializar para turismo de negócios? Ainda é a vocação pretendida?
- Quais projetos urbanos e rurais para novos cartões postais da cidade? Quais os 
existentes
- Turismo de saúde – aproveitar o polo de Catanduva
- Turismo de comércio e serviço – já utilizado pelas cidades da região
- Área central - qualificação
- Integração entre parques
- Compatibilizar identificação das potencialidades com o Plano de Mobilidade –- Compatibilizar identificação das potencialidades com o Plano de Mobilidade –
principalmente ciclovias e caminhabilidade calçadas
- Rotas regionais
- Papel das faculdades e cursos técnicos – intelectual e mobilidade dos alunos 
da região – UNIFIPA – mobiliza estudantes do Brasil todo
- Propostas não articuladas com áreas de melhoria de paisagem previstas no PD

Macroestratégias e programas - Necessita do desenvolvimento dos programas e projetos
- Capacidade e órgão gestor – quem vai implantar e quais consultorias e 
assessorias necessitam ser contratadas
- Governança urbana – participação social e monitoramento de metas e 
indicadores



Planos analisados

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO
Água, Esgoto, Drenagem, Resíduos Sólidos

- Problemas/ Potencialidades
- Ações Estratégicas
- Planos existentes e a serem atualizados
- Equipamentos e áreas necessárias – executados e a serem previstos- Equipamentos e áreas necessárias – executados e a serem previstos

- Unidade de planejamento municipal por bacia hidrográfica



Potencialidades Problemas

- Aquíferos Bauru e Guarani
- Plano Diretor de Água desde 2008
- Poucas perdas de água
- Atendimento de água 100% da área urbana
- Para preservação das condições hidrológicas atuais deve haver 
a retenção de águas pluviais nos lotes, como: trincheiras, poços 
e valas de infiltração, e microreservatórios nos lotes
- Todo o escoamento produzido em novos loteamentos deverá 
ser retido em sua origem – aprovação de loteamentos
- Exigir dos novos empreendimentos equivalência de 35% 
permeabilidade nos lotes
- Viabilidade da responsabilidade da drenagem urbana e manejo 
das águas ser de responsabilidade da SAEC
- Existência de plano diretor de macrodrenagem

- Poços de abastecimento de água particulares contaminados
- Atendimento de 84,33% da área rural
- Áreas urbanas com erosão
- Bocas de lobo instaladas em áreas inadequadas nas 
confluência entre duas ruas (esquina) ou inexistentes
- Insuficiência de microdrenagem no Bairro Bom Pastor
- Ocupações irregulares (loteamentos e edificações)
- Problemas na aprovação e fiscalização de 
empreendimentos
- Lançamento de água de chuva sem dissipação de energia
- Número insuficiente de equipamentos de microdrenagem
- Ausência de plano de emergência e/ou contingência
- Subdimensionamento de obras de drenagem e 
macrodrenagem

Plano de Saneamento Básico
Água, Drenagem e Esgoto

- Existência de plano diretor de macrodrenagem
- Existência de programas de combate a erosão
- Estudar novas áreas verdes municipais
- Atualizar Plano Diretor de Águas
- Elaborar novo plano de macrodrenagem urbana
- Cadastrar e fiscalizar a utilização e o sistema de limpa fossa
- Cadastrar e fiscalizar sistema de drenagem urbana

Plano de Saneamento determina para água, drenagem e esgoto:
- indicadores, objetivos, metas
- Ações vinculadas a agenda pública de tempo e investimento
- Plano de emergência e contingência
- Implantar o Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC
- Estrutura institucional
- Gestão participativa com acesso a informação
- Educação ambiental

macrodrenagem
- Baixas declividades topográficas favorecem inundações
- Existência de trechos críticos de inundação
- Falta de cadastro do sistema de drenagem urbana
- APPs sem mata ciliar
- Presença de esgoto e/ou lixo no sistema de drenagem
- Lançamento de águas pluviais em rede de esgoto
- Nível de atendimento do sistema de esgoto igual a 77,62%
- Ausência de fiscalização de esgotos industriais clandestinos
- Burocracia nos processos licitatórios 
- Burocracia na obtenção de recursos financeiros



Potencialidades Problemas

- Entreposto de galhos
- Usina de Resíduos Sólidos (?)
- Galpão para triagem de recicláveis (?)
- Aterro Sanitários conforme normatização vigente – particular
- Logística reversa - Entreposto de pneus (Rua São Paulo) ?
- Logística reversa – Embalagens de agrotóxicos – Coopercitrus recebe 94% - Central de 
Embalagens - Avenida Alberto Dotti, nº 1.335, bairro Industrial Pedro Luis Boso
mantém parceria com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 
(Inpev).
- Logística reversa – pilhas e baterias – Araçatuba - SP
- Indicação de áreas para aterro sanitário municipal público - superiores a 40 ha
- Possibilidade de consórcios municipal com os municípios da Região de Governo para 
aterro sanitário
- Aproveitamento energético de rejeitos (?)

- Existência de descarte irregular de 
lixo
- Não há serviços de coleta, 
transporte, armazenamento, 
tratamento e disposição final para os 
resíduos de estabelecimentos 
industriais – cidades que recebem: Rio 
Claro, Pindorama, Votuporanga, 
Lençóis Paulista, etc.
- Descarte inadequado de 
medicamentos
- Não há cadastro dos resíduos 
agrossilvopastoris gerados no 
município (527 unidades produção 

Plano de Saneamento Básico
Resíduos Sólidos

- Aproveitamento energético de rejeitos (?)
- Ampliar cobertura do sistema regular de coleta de resíduos nas áreas rurais para 50%
- Implantar reinserção de produtos reutilizáveis e recicláveis no mercado
- Atualizar cadastro para controle de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias 
recicladoras
- Incentivar à atuação conjunta do poder público e da iniciativa privada para a 
promoção de eventos, como feiras e brechós com produtos elaborados a partir de 
resíduos reutilizáveis e recicláveis
- Estudar área para implantar unidade central de triagem e sistema compostagem
- Implantar pontos para de pontos de recebimento de lâmpadas fluorescentes, 
eletroeletrônicos, óleo de cozinha usado, pilhas e baterias, medicamentos vencidos e 
embalagens de agrotóxicos
- Construção de sede própria para a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
- Implantar sistema de cadastro de grandes geradores
- Criar e implantar postos (Ecopontos) para entrega de resíduos volumosos e da 
construção civil de pequenos geradores
- Adequar o espaço físico do centro de zoonoses para descarte de carcaças de animais

município (527 unidades produção 
agropecuária) – necessidade de 
elaboração de plano de 
gerenciamento de resíduos
- Resíduos do terminal rodoviário de 
do aeroclube dispostos juntos com os 
resíduos urbanos, sem triagem
- Não há programa de compostagem
- Não há Código de Posturas



Plano de Saneamento Básico
Resíduos Sólidos


