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FICHA DAS RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OBRA -  
ALTERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

Preenchido pelo  
técnico autor do  

projeto 

/ /

Verificado pelo técnico  
da DOP  

da Câmara Municipal

/ /

M.F007DOP

(Preencher de acordo com as definições constantes do verso da ficha)

7.NÚMEROS DE FOGOS

Antes da Alteração Após a Alteração

T0 T3 T0 T3

T1 T4 T1 T4

T2 T5 e mais T2 T5 e mais

Total Total

1. DESTINO DO EDIFÍCIO OU FRACÇÃO AUTÓNOMA

Antes da Alteração Após a Alteração

2. ÁREA DE CONSTRUÇÃO (m2)
Antes da Alteração Após a Alteração

Habitação Habitação

Agricultura e Pescas Agricultura e Pescas

Industria Industria

Turismo Turismo

Serviços Comerciais Serviços Comerciais

Serviços de Transporte e Comunicações Serviços de Transporte e Comunicações

Serviços não Comerciais Serviços não Comerciais

Uso Geral Uso Geral

Total Total

3. ÁREA TOTAL HABITÁVEL (m2)

Antes da Alteração Após a Alteração

4. TIPO DE EDIFÍCIO 
 1 - Moradia; 2 - Apartamentos; 3 - Convivência; 4 - Principalmente não residencial;

Antes da Alteração Após a Alteração

5. CONVIVÊNCIAS

Antes da Alteração Após a Alteração

Número Número

Capacidade de alojamento Capacidade de alojamento

6. ESTACIONAMENTO

Antes da alteração Nº de Lugares Área (m2) Após a alteração Nº de Lugares Área (m2)

Privado Coberto Privado Coberto

Privado Descoberto Privado Descoberto

Público Coberto Público Coberto

Público Descoberto Público Descoberto
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Os dados solicitados correspondem aos que são exigidos no DL 555/99 de 16/12 e nas respetivas portarias, pelo que 

devem ser rigorosamente preenchidos de acordo com o projeto a que respeitam. 

Em caso de dúvidas no preenchimento da ficha devem ser solicitados esclarecimentos na Divisão de Obras Particulares 

da Câmara Municipal. 

  

1. Destino do edifício ou fração autónoma 

Devem ser indicadas as funções, discriminando as diversas utilizações previstas para o edifício, tais como habitação, 

serviços, comércio, turismo, industria, etc., devendo ser sempre distinguidas as áreas destinadas a atividades sujeitas a 

legislação especifica (comércio ou armazenagem de produtos alimentares ou que envolvam riscos para a saúde pública, 

restauração e bebidas, discotecas, espaços de divertimento público, empreendimentos turísticos, etc.). 

  

2. Área de construção 

Valor resultante do somatório das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira, medidos pelo extradorso 

das paredes exteriores com exclusão das seguintes áreas: sótãos não habitáveis, áreas destinadas a estacionamento em 

cave, áreas técnicas (PT, central térmica, compartimentos de recolha de lixo, etc.). 

Turismo: incluir estabelecimentos turísticos e de restauração e bebidas 

Serviços comerciais: incluir comércio e escritórios 

Serviços não comerciais: incluir edifícios destinados a serviços médicos, equipamentos e culto. 

Uso geral: incluir armazéns e garagens. 

  

3. Área habitável 

Para indicar a área habitável somar as áreas das divisões dos fogos, excluindo paredes, destinadas à permanência de 

pessoas, tais como salas, quartos, cozinhas, etc. Não são de considerar para este efeito corredores, vestíbulos, 

despensas, marquises, casas de banho e “kitchenettes”. 

  

4. Tipo de edifício 

Indicar o número correspondente ao tipo de edifício 

  

5. Convivências 

Área que se destina a ser habitada por um grupo numeroso de pessoas submetidas a uma autoridade ou a um regime 

comum e ligadas por um objetivo ou interesses pessoais comuns 

  

7. Número de fogos 

Indicar o número de fogos por tipo, sendo o T0 uma habitação com 0 quartos, o T1 uma habitação com um quarto, etc.  
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7.NÚMEROS DE FOGOS
Antes da Alteração
Após a Alteração
T0
T3
T0
T3
T1
T4
T1
T4
T2
T5 e mais
T2
T5 e mais
Total
Total
1. DESTINO DO EDIFÍCIO OU FRACÇÃO AUTÓNOMA
Antes da Alteração
Após a Alteração
2. ÁREA DE CONSTRUÇÃO (m2)
Antes da Alteração
Após a Alteração
Habitação
Habitação
Agricultura e Pescas
Agricultura e Pescas
Industria
Industria
Turismo
Turismo
Serviços Comerciais
Serviços Comerciais
Serviços de Transporte e Comunicações
Serviços de Transporte e Comunicações
Serviços não Comerciais
Serviços não Comerciais
Uso Geral
Uso Geral
Total
Total
3. ÁREA TOTAL HABITÁVEL (m2)
Antes da Alteração
Após a Alteração
4. TIPO DE EDIFÍCIO
 1 - Moradia; 2 - Apartamentos; 3 - Convivência; 4 - Principalmente não residencial;
Antes da Alteração
Após a Alteração
5. CONVIVÊNCIAS
Antes da Alteração
Após a Alteração
Número
Número
Capacidade de alojamento
Capacidade de alojamento
6. ESTACIONAMENTO
Antes da alteração
Nº de Lugares
Área (m2)
Após a alteração
Nº de Lugares
Área (m2)
Privado Coberto
Privado Coberto
Privado Descoberto
Privado Descoberto
Público Coberto
Público Coberto
Público Descoberto
Público Descoberto
Os dados solicitados correspondem aos que são exigidos no DL 555/99 de 16/12 e nas respetivas portarias, pelo que devem ser rigorosamente preenchidos de acordo com o projeto a que respeitam.
Em caso de dúvidas no preenchimento da ficha devem ser solicitados esclarecimentos na Divisão de Obras Particulares da Câmara Municipal.
 
1. Destino do edifício ou fração autónoma
Devem ser indicadas as funções, discriminando as diversas utilizações previstas para o edifício, tais como habitação, serviços, comércio, turismo, industria, etc., devendo ser sempre distinguidas as áreas destinadas a atividades sujeitas a legislação especifica (comércio ou armazenagem de produtos alimentares ou que envolvam riscos para a saúde pública, restauração e bebidas, discotecas, espaços de divertimento público, empreendimentos turísticos, etc.).
 
2. Área de construção
Valor resultante do somatório das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de soleira, medidos pelo extradorso das paredes exteriores com exclusão das seguintes áreas: sótãos não habitáveis, áreas destinadas a estacionamento em cave, áreas técnicas (PT, central térmica, compartimentos de recolha de lixo, etc.).
Turismo: incluir estabelecimentos turísticos e de restauração e bebidas
Serviços comerciais: incluir comércio e escritórios
Serviços não comerciais: incluir edifícios destinados a serviços médicos, equipamentos e culto.
Uso geral: incluir armazéns e garagens.
 
3. Área habitável
Para indicar a área habitável somar as áreas das divisões dos fogos, excluindo paredes, destinadas à permanência de pessoas, tais como salas, quartos, cozinhas, etc. Não são de considerar para este efeito corredores, vestíbulos, despensas, marquises, casas de banho e “kitchenettes”.
 
4. Tipo de edifício
Indicar o número correspondente ao tipo de edifício
 
5. Convivências
Área que se destina a ser habitada por um grupo numeroso de pessoas submetidas a uma autoridade ou a um regime comum e ligadas por um objetivo ou interesses pessoais comuns
 
7. Número de fogos
Indicar o número de fogos por tipo, sendo o T0 uma habitação com 0 quartos, o T1 uma habitação com um quarto, etc. 
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