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Introdução:

Este relatório tem como objetivo documentar as principais atividades realizadas na Etapa IV Discussão do Plano Diretor por Temáticas, em especial:

- reuniões de trabalho com a Coordenação do Plano Diretor da Prefeitura Municipal para construção da
Proposta de Zoneamento (uso e ocupação do solo) de Catanduva.
- 3 reuniões temáticas sobre a Proposta Preliminar apresentada no II Seminário do Plano Diretor;
- “I Congresso do Plano Diretor de Catanduva”, com a apresentação da proposta final do Plano Diretor
de Catanduva.
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PROPOSTA PARA O ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DE CATANDUVA
7

Macrozoneamento Proposto
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Classificação de Atividades do Comércio

C1

C2

C3

C4

Açougue, armarinho, empório, bazar, drogaria, farmácia, mercearia, padaria, confeitaria;
mercado de pequeno porte; quitanda, frutaria, restaurantes,bar, material de informatica,
papelaria e floricultura. Obs. Edificações com área máxima de 250 m².
Supermercados, mercados, grandes magazines ou lojas;
Shopping-center, centros comerciais, varejões e calões;
Comércio de pneus, tintas e produtos químicos em geral;
Comércio de materiais para construção, elétricos e hidráulicos em geral;
Comércio de combustíveis e lubrificantes em geral (postos de gasolina em geral)
Estabelecimentos comerciais que apresentem música ao vivo e ou mecanizada
Comércio de materiais de grande porte em geral, tais como automóveis, caminhões,
tratores, máquinas e equipamentos pesados;
Comércio de animais vivos de médio e grande porte;
Comércio atacadista em geral;
Comércio de materiais usados de construção, com ou sem depósito;
Comércio de lenha e carvão;
Comércio de gás engarrafado com depósito;
Comércio de fogos de artifício ou materiais explosivos em geral;
Comércio de extração de areia, pedras e outros materiais;
Comércio de sucatas e matérias usados tais como: ferro velho, papéis, papelões, metais,
etc.Carvoaria
Outros usos demais não relacionados
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Classificação de Atividades de Serviço

S1

S2

S3

S4

S5

Barbearia e cabeleireiro,escritório ou consultório de profissional liberal (excluídas clínicas
veterinárias), lavanderia e tinturaria (excluídas as industriais), sapataria;chaveiro, eletricista
e encanador; serviços de xérox.
Hospitais e casas de saúde em geral, clínicas veterinárias (excluídas aquelas com canil,
estábulo ou pensão);oficinas mecânicas, funilarias, pinturas, borracharias e auto-elétricos
em geral; usos institucionais em geral tais como: escolas, museus, prédios administrativo
e templos religiosos.
Salão de festas e buffets;Boates, discotecas e clubes noturnos;
Outros estabelecimentos de serviços não relacionados que apresentem música ao vivo e
/ou mecanizada; Parques de diversões, circos, fliperamas, bilhares e outros
estabelecimentos similares ou que contenham estes equipamentos;
Hotéis e outros serviços de alojamentos (excluídos motéis);
Alinhamento, balanceamento de rodas, instalação de som, serviço de troca de óleo, lava
rápido e outros estabelecimentos similares; Oficinas mecânicas, funilarias, pinturas,
borracharias e auto-elétricos em geral.
Serviços de oficina de conservação, manutenção, limpeza, reparos e recondicionamento de
equipamentos, máquinas motores e peças em geral;
Lan house, serviços de internet
Recauchutagem de pneus;garagens de transportes e transportadoras (frota de caminhões,
táxis, ônibus, tratores e máquinas); depósitos e armazenagem em geral,
estábulos,pensões,canis e adestramentos de animais em geral.Motéis, auto-cines e drive-in
Outros usos demais não relacionados

Classificação de Atividades Industriais
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I1

I2

Confecção de malharias;
Fabricação de massas alimentícias e biscoitos;
Fabricação de sorvetes;
Fábrica de outros produtos alimentares não especificados;
Gráfica e tipografia e impressos em geral;
Fabricação de artigos de joalheria e ourivenaria e bijouterias;
Fabricação de artefatos de bambu, vinil, junco ou palha;
Fabricação de acessórios para vestuário;
Artesanatos em geral;
Reprodução de fitas magnéticas em geral;
Fabricação de plásticos
Fabricação de produtos de limpeza.
Outras atividades industriais não poluentes, obedecidas as restrições das legislações federal e estadual
vigentes;
Serralheria e marcenaria;
Atividades industriais não relacionadas no tipo Industrial 1 e atividades que se caracterizem como
indústrias poluentes, desde que consoantes com as legislações federal e estadual vigentes.

Usos da Macrozona de Aproveitamento Urbano
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Residencial
Uso
permitido
geral

Exceções

Comércio

Serviços

Permitido uso residencial Permitido C1 e C2, sendo que usos Permitido S1 e S2,
em toda a macrozona
comerciais acima de 400 m²
sendo que os usos
devem passar pela análise da
de serviços acima
Comissão de CAPUOS
de 400 m² deve
passar pela análise
da Comissão de
CAPUOS
Não permitido uso
Não permitido uso comercial nas Nas ZER-A, ZER-B,
residencial nos zonas
ZER-A, ZER-B, ZER-C, ZER-D e
ZER-C, ZER-D e
industriais e no Corredor
ZER-E.
ZER-E só serão
Lindeiro da WL.
permitidos
profissionais liberais
RegularizaS2
existente, permite
sua ampliação até
100% da área
construída, desde
que passe pela
CAPUOS.
Permitido S3 nos
corredores lindeiros
da WL.

Industrial
Permitido I1

As indústrias I2
e
I3 já instaladas
nas
zonas
industriais
podem se
expandir
desde que
tendo o
EIV aprovado e
com
contrapartidas
definidas pela
CAPUOS e pelo
EIV.
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Usos da Macrozona de Qualificação Urbana
Residencial
Uso
permitido
geral

Exceções

Comércio

Serviços

Permitido uso
Permitido C1 e C2, Permitido S1, S2 e S3
residencial em toda a
sendo que usos
sendo que os usos
macrozona
comerciais acima de
de serviços acima
400 m² devem
de 400 m² deve
passar pela análise
passar pela análise
da CAPUOS
da CAPUOS
Não permitido uso
residencial nas
zonas industriais e no
Corredor Lindeiro da
WL.

Permitido S4 e S5
nos corredores
lindeiros a WL e
Rodovia da Laranja.

Industrial
Permitido I1

As indústrias I2 e
I3 já instaladas nas
zonas industriais
podem se expandir
desde que tendo o
EIV aprovado e
com contrapartidas
definidas pela
CAPUOS e pelo
EIV.
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Usos da Macrozona de Controle da Ocupação Urbana
Residencial
Uso
permitido
geral

Exceções

Comércio

Permitido uso
Não é permitido o uso
residencial de baixa
de comércio
densidade.

Proibido uso
residencial ao longo
dos corredores
lindeiros a WL.

No km7 é
permitido o C1.
Nos corredor
lindeiro a WL, é
permitido C1, C2
e C3.

Serviços

Industrial

Não é permitido o
uso de serviços

Não é permitido o uso
industrial

No km7 é permitido
o S1 e outros
serviços de apoio
ao turismo.

I1, I2 e I3
permitidos ao
longo do
corredor
lindeiro a WL

Permitido S3 e S4
no corredor lindeiro
a WL.
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Usos da Macrozona de Restrição ‘a Expansão Urbana

Uso
permitido
geral

Exceções

Residencial

Comercio

Serviços

Não é permitido o
uso residencial

Não é permitido o
uso comercial

Não é permitido uso
de servicos

So é permitido o uso
residencial nos
loteamentos
aprovados e
existentes.
(Imperial, Gabriel
Hernandez e
Explanada)

Permitido C1, C2
e C3 nos
corredores
lindeiros a
Rodovia da
Laranja.
Permitido C1 nos
Loteamentos
Aprovados
existentes
(Imperial, Gabriel
Hernandez e
Explanada)

Permitido S3 e S4
nos corredores
lindeiros a WL e
Rodovia da Laranja
Permitido S1 nos
loteamentos
aprovados
existentes
(Imperial, Gabriel
Hernandez e
Explanada

Industrial

I1, I2 e I3 são
permitidos ao
longo dos
Corredores
lindeiros a
Rodovia da
Laranja e WL.
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Proposta de Parâmetros de Ocupação por Macrozona

Macrozonas

Tamanho
mínimo de
lote

Testada
mínima do
lote

Taxa de
Permeabilidade

Taxa de
Ocupação

Coeficiente de
Aproveitamento
máximo

MZ AproveitaMento
Urbano

200m2

8m

15%

70%

3

MZ
Qualificação
Urbana

200m2

8m

15%

70%

2

MZ Controle
de Ocupação
Urbana

600m2

12m

15%

60%

1

0

Serviços e
indústrias
30%

Serviços e
indústrias
60%

1

MZ Restrição
à Expansão
Urbana

0
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