
ANEXO V 

 

QUADRO SINÓPTICO 

Área Total do(s) prédio(s) abrangido(s) pela operação de loteamento  

Área total do(s) prédio(s) a lotear  

Área sobrante  

Área de cedência ao domínio público 

Espaços verdes e/ou de utilização coletiva  

 
Infraestruturas  

Equipamentos Públicos  

Outras cedências   

Área de construção para efeitos de cálculo do índice de utilização do solo (lu)  

Área de implantação do edifício para efeitos de cálculo o índice de ocupação do solo (lo)  
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Finalidade Garagens 

 

OBS: 

Hu Habitação 
unifamiliar A Em anexo à 

superfície 
Hc Habitação coletiva C Em cave 
C Comércio   

S Serviços   

I Indústria   
A Armazéns   
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