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ESCRITURA DE DECLARAÇÃO, DIVISÃO E ESPECIFICAÇÃO DE CONDOMÍNIO 
E SEU REGULAMENTO 

 
 

S A I B A M quantos está pública escritura virem, que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo de mil novecentos e setenta (1.970), aos 28 dias do mês de Julho, nesta cidade de São Paulo, em 
meu cartório, perante mim Escrivão, compareceu como outorgante declarante, a "C N I", COMPANHIA 
NACIONAL DE INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO, na qualidade de incorporadora e sucessora da Companhia 
Pan-America de Empreendimentos Gerais, por deliberação de seus acionistas, na conformidade da 
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 20 de Dezembro de 1.968, com séde nesta Capital, à 
Avenida Ipiranga, 200, representada por seus Diretores, LUIZ ANTONIO SALINAS e ROBERTO VICENTE 
DOS SANTOS, a presente reconhecida por mim Escrivão e das duas  testemunhas adiante nomeadas e 
no final assinadas, do que dou fé. E perante as mesmas testemunhas, pela declarante, me foi dito: 1) - 
que é senhora e legítima possuidora de 8 (oito) imóveis contíguos, situados no 7º sub-distrito - 
Consolação, 5ª Circunscrição Imobiliária, município, têrmo e comarca desta Capital, abrangendo a área 
total de 10.815,30 ms2, mais ou menos, tendo frente para a Avenida Ipiranga, Rua Araújo e Rua 
Particular Vila Normanda, adquiridas pelas transcrições números 67.238, 67.239, 67.240, 65.844, 
65.845, 65.846, 67.237, 65.842, 65.843, 67.236, 67.235, 65.841 e 67.241, por  compra feita a Dr. 
Henrique Toledo Lara, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Espólio de Orlando 
Ferreira da Rosa e Espólio Conde Silvio Alvares Penteado, conforme escrituras de venda e compra, 
lavradas nas notas do 10º Tabelião desta Capital, em 6 (seis) de abril de 1.967, 1°.   1.053 - Fls. 105; 24 
de Julho de 1967, Lº 1.110, Fls. 17; 22 de setembro de 1.967, Lvº 1.089, Fls 83 e 1º de abril de 1.969, 
Lvº 1.176, Fls. 272, escrituras essas, outorgadas em cumprimento aos compromissos firmados 
anteriormente em 31 de dezembro de 1951, nas notas do 4º Tabelião desta Capital, Lvº 634, Fls. 1, 
2vº, 4vº 7vº. 2) - que, usando da faculdade e do direito que lhe foram conferidos por aquelas 
escrituras de compromisso a declarante, sôbre uma área parcial adiante descrita e resultante  da 
demolição dos prédios obsoletos no local então existentes, promoveu a incorporação e construção de 
um conjunto arquitetônico, denominado "Condomínio Edifício Copan", sob o regime de propriedades 
autônomas em planos horizontais, regulado pelo Decreto Federal nº 5.481, de 25 de junho de 1.928, 
então em vigôr. Dita área parcial, com 6.248,85 ms2, mais ou menos, a qual será oportunamente e 
como de direito, destacada do todo referido na cláusula -  primeira supra, assim se descreve e 
caracteriza: "Partindo de um ponto situado no alinhamento da Avenida Ipiranga, a 19,50 ms. da 
confluência dessa Avenida com a Rua Araújo, segue até a citada esquina; daí acompanhando o 
alinhamento da Rua Araújo, extendendo-se por 58,40m; dêsse ponto, com deflexão à esquerda, segue 
mais ou menos perpendicularmente ao alinhamento daquela Rua, em direção aos fundos, numa 
extensão de 13,85 ms.; nesse ponto sofre uma deflexão à esquerda de aproximadamente 15º, 
seguindo nessa direção por 6,58 ms, daí com deflexão à direita, aproximadamente 12º30', segue por 
mais 7,27ms., sempre em direção aos fundos; nesse ponto, sofre uma deflexão a direita de 
aproximadamente 90º, seguindo nessa direção 1,05 ms.; sofre nova deflexão à esquerda de 
aproximadamente 86º30', seguindo por 8,20ms. nessa nova direção; nesse ponto apresenta deflexão a 
esquerda de aproximadamente 95º, seguindo na nova direção por uma extensão de 36,40 ms.; nesse 
ponto, após uma deflexão à direita de aproximadamente 90º, segue numa extensão de 7,95ms.; nesse 
ponto, após uma deflexão a direita de aproximadamente 5º, segue numa extensão de 30,10ms; dêsse 
ponto, com deflexão a esquerda de 34º, aproximadamente, segue por 32,15 ms.; nesse ponto 
concorda com uma curva circular a esquerda de 8,00ms. de extensão, com raio de 10,20m. e ângulo 



central de 45º; nesse ponto entra em concordância com outra curva circular a esquerda de 4,83 ms. de 
extensão, raio de 12,30m. em ângulo central de 22º30'; concorda então com outra curva circular a 
esquerda de 7,91 ms. de extensão, com raio de 8,40ms. e ângulo de 54º; segue depois, na direção da 
tangente, em linha reta, numa extensão de 23,30 ms., entrando então em concordância com uma 
curva circular a direita de 12,26 ms. de extensão, raio de 37,00 ms. e ângulo de 19º; nesse ponto 
concorda com outra curva a direita de 12,00ms. de  extensão de raio de 18,60 ms. e 37º de ângulo 
central, segue então na direção da tangente, numa extensão de 22,20 ms., em linha reta, até 
encontrar uma curva a direita, por onde segue numa extensão de 18,33 ms.; daí, em direção da 
tangente, se prolonga numa extensão de 8,80 ms., até o ponto de partida, na Avenida Ipiranga; 3) - 
que, entre a área parcial do terreno, sôbre o qual foi construído o "Edifício Copan" e o remanescente 
do todo referido na cláusula primeira supra, mediará uma ampla faixa de terreno sôbre a qual setá 
instituída em caráter irretratável, uma servidão perpétua de trânsito, iluminação o e ventilação, em 
benefício recíproco dela "declarante", e dos condôminos do "EDIFÍCIO COPAN". - 4) -  que, tendendo 
às suas finalidades a "declarante" encarregou inicialmente o Banco Bradesco de Investimento S/A., 
antes sob as denominações do Banco Nacional de Investimentos S/A., Banco Nacional Interamericano 
S/A e Banco Nacional Imobiliária S/A., de promover a incorporação do "Edifício Copan", e angariar 
tomadores para as respectivas unidades autônomas, funções éssas, posteriormente, de comum 
acôrdo, assumidas pela declarante, "CNI" - Companhia Nacional de Indústria e Construção. - 5) - que, 
estando concluída a construção do referido conjunto arquitetônico, "EDIFÍCIO COPAN", conforme 
autos de vistoria sob os nºs 608 e 2.716, expedidos respectivamente em data de 26 de maio de 1.966 e 
15 de dezembro de 1.969 pela Municipalidade de São Paulo. 6) - Que, o "Condomínio "Edifício Copan", 
se compõe: a) 2º subsolo ou 1º pavimento com acesso em rampa para automóveis, com entrada pela 
Rua Araujo, 335, através do 1º sub-solo ou 2º pavimento. - É constituído por: garage para 
estacionamento de automóveis de passeio, a ser oportunamente fixado o número dos mesmos, 
cabendo a área construída de 5.812,72ms2, e uma quota parte ideal de 3,788900% no terreno, poços 
de vinte elevadores dos blocos A, B. C, D, E e F de apartamentos; dois jogos de escadarias dos blocos A 
e B, de acesso aos andares superiores; quatro conjuntos de caixas d'água e bombas de recalque; 
tubulações e área de recepção de lixo junto a cada grupo de elevadores; central incineradora de lixo e 
respectiva chaminé; rampa de ligação com o 1º subsolo, para carros, um conjunto de sanitários de 
serviço do prédio; um poço de ventilação dos sanitários; casa de fôrça do edifício e cabine com quadro 
de distribuição dos telefones; b) -  1º subsolo ou 2º pavimento, com acesso em rampa para 
automóveis, com entrada pela Rua Araújo nº 335. - É constituído por: garage para estacionamento de 
automóveis de passeio, à ser oportunamente fixado o número dos mesmos; cabendo á área 
construída de 2.475,82 ms2 e uma quota parte ideal de 2,383791% no terreno e poços de dezessete 
elevadores dos blocos B, C, D, E e F de apartamentos; rampa de ligação com o 2º subsolo; escadaria 
geral do bloco B; tubulações de lixo dos blocos B, C, D, E e F de apartamentos, junto a cada conjunto 
de elevadores; quatro reservatórios para água constituído prolongamente dos do 2º subsolo, um 
conjunto de sanitários das lojas contendo 24 Ww.Cc. e constituído o 2º pavimento do bloco de 
sanitários situado atrás dos elevadores do bloco "B"; caixa de escadas do bloco de sanitários e poço de 
ventilação do mesmo; recinto da casa de fôrça do edifício e que se prolonga até o 2º subsolo e cabine 
com quadro de distribuição dos telefones. c) - Pavimento térreo ou 3º pavimento, com frentes para a 
Rua Araújo, Rua Particular interna separando o Edifício "COPAN" do Edifício Bradesco, de propriedade 
dêste último e Rua Vila Normanda. - É constituído por: poços de vinte elevadores, caixas de escadas 
dos blocos "A" "B" e "F", rampa de acesso ao 1º subsolo com entrada pela Rua Araújo, escadaria 
exterior de ligação com o andar "Terraço" ou 6º pavimento; galeria interna de acesso às lojas, aos 
"Halls" de elevadores dos blocos A, B, C, D, E e F, ao cinema e ao 3º pavimento do bloco de sanitários 



das lojas; a galeria interna tem acesso através de saguões de entrada, sendo um pela Rua Araújo, três 
pela Rua Particular e uma pela Rua Vila Normanda, rampa de acesso ao 2º subsolo com entrada pela 
Rua Vila Normanda, "halls" de elevadores sociais e de serviço dos blocos A, B, C, D, E e F; um conjunto 
de vinte e cinco WW.CC. no 3º pavimento do bloco de sanitários das lojas e caixa de escadas dêste 
bloco; tubulações para lixo, junto às prumadas dos blocos de apartamentos; local para escadas 
rolantes ou elevadores de acesso ao andar "Terraço" e andar intermediário, localizadas no saguão de 
entrada situado entre as entradas dos blocos C e D; 75 (setenta e cinco) lojas e sala de espera do 
cinema e duas escadarias do mesmo, caixa da escada que dá acesso às áreas da sobreloja e foyer. - d) - 
sobreloja ou 4º pavimento, constituído por: sobrelojas, pavimento superior do cinema, 
correspondente à platéia; poços de vinte elevadores, tubulações de lixo, caixas de escadas dos blocos 
A, B e F, escadaria de ligação com o pavimento "Terraço", lage de fôrro das galerias, local para escadas 
rolantes ou elevadores de acesso do térreo ao terraço; patamar intermediário dos elevadores do bloco 
"B", dando acesso aos 4º, 5º e 6º pavimentos do bloco de sanitários das lojas, sendo 24 Ww.Cc no 4º 
pavimento, 24 Ww.Cc. no 5º pavimento e 24 Ww.Cc. no 6º pavimento; caixa de escadas do bloco de 
sanitários e poço de ventilação dos mesmos; área em cima da rampa que dá acesso à garagem do 1º 
subsolo pela Rua Araújo, composta de um salão e dois Ww,Cc., que recebem iluminação e ventilação 
pela fachada desta Rua; área entre o "hall" da escada rolante e a sobreloja da loja nº 21; área 
delimitada pela platéia do cinema, pelas sobrelojas das lojas nºs 47-48-49-50, pela fachada da Rua Vila 
Normanda, pela fachada da Rua Particular e corredor de circulação comum dêste pavimento, 
constituída por 4 salas; um conjunto de 8 Ww.Cc. e outro com 2Ww.Cc. uma circulação privativa em 
rampa e caixa da escada que liga êste pavimento com o térreo e foyer. e) -  FOYER ou 5º pavimento: - 
constituído por: poço dos elevadores e escadaria do bloco "A" de apartamentos; tubulações de lixo do 
mesmo bloco; dois conjuntos de sanitários, sendo um com 10 Ww.Cc. e outro com 5 Ww.Cc.; uma 
copa-cozinha; um salão para escritórios, parte do qual está situado sôbre às sobrelojas 51, 52, 53 e 54 
e parte sôbre as sobrelojas das lojas 27 a 35, tendo a segunda parte de seu piso 0,50m. mais alto que a 
primeira; caixas de escada e de elevadores que ligam o salão às sobrelojas e lojas nºs 51, 52, 53 e 54; 
uma circulação interna que liga os conjuntos de sanitários e a copa-cozinha com salão; área de 
ventilação dos sanitários e da copa-cozinha; terraço de frente para a Rua Particular com acesso pelo 
salão de escritórios; parte superior do cinema, onde se localizam a cabine de projeção, depósitos e 
vazio da platéia, caixa da escada que liga êste pavimento com a sobreloja e terraço. f) - TERRAÇO  ou 
6º pavimento, constituído por: Poços de vinte elevadores dos blocos A, B, C, D, E e F de apartamentos; 
caixas de escadas dos blocos A e B; tubulações de lixo, vazio para escadas rolantes ou elevadores de 
ligação com pavimento térreo, escadaria externa de ligação com pavimento térreo; caixas de escadas; 
o restante da área do terraço se destina a atividades comerciais, com a área de terraço aberta na 
extensão da fachada; escadaria com acesso p/ o 7º e 8º pavimento do bloco de sanitários  dessa 
unidade, sendo 24 Ww.Cc. em cada pavimento. g) 1º ao 32º andares tipo ou 7º ao 38º pavimentos: 
constituindo seis blocos independentes de apartamentos, denominados A, B, C, D, E e F; cada andar 
tipo é constituído por: - No bloco "A": - poços de dois elevadores sociais e um de serviço; "hall" social e 
"hall" de serviço dos elevadores, duas tubulações de lixo, uma escadaria geral circular externa com 
acesso pelos terraços de serviço dos apartamentos e dois apartamentos. No bloco "B": poços de cinco 
elevadores, tubulações para lixo, caixa de escadas circular, local para despejo, "hall" de elevadores, 
corredor comum de circulação, rampa de ligação do "hall" de elevadores com o corredor de circulação 
e vinte apartamentos. - No bloco "C": poços de dois elevadores sociais e um de serviço; "hall" social e 
"hall" de serviço dos elevadores, caixa de escadas, tubulação para lixo e dois apartamentos. No bloco 
"D": - poços de dois elevadores sociais e um de serviço; "hall" social e "hall" de serviço dos elevadores, 
caixa de escadas, duas tubulações para lixo e dois apartamentos. No bloco "E": - do 1º ao 12º andar: 



poços de dois elevadores sociais e um de serviço; tubulação para lixo, "hall" de elevador de serviço, 
corredor de circulação dando acesso aos apartamentos e caixa de escadas circular externa e quatro 
apartamentos. Do 13º ao 32º andar: - poços de dois elevadores sociais e um de serviço; tubulação 
para lixo, "hall" de elevador de serviço, corredor de circulação dando acesso aos apartamentos e caixa 
de escadas circular externa e seis apartamentos. - No bloco "F": - poços de dois elevadores sociais e 
um de serviço; tubulação para lixo, "hall" de elevadores de serviço, corredor de circulação dando 
acesso aos apartamentos, à caixa de escadas circular externa e cinco apartamentos. h) - Cobertura ou 
39º pavimento, constituído por: - terraço de cobertura, casas de máquinas dos elevadores dos blocos 
", B, C, D, E e F, reservatório de água de cada bloco, caixas de escadas do Bloco B, três apartamentos 
de zeladores, contendo cada um, varanda, uma sala, corredor, dois dormitórios, cozinha e banheiro, 
casa de ventilação mecânica dos blocos "helistop". 7) que, pela presente escritura e na melhor forma 
de direito, vem a declarante, submeter o aludido conjunto arquitetônico "Condomínio Edifício Copan", 
às disposições da Lei 4.591, de 16/12/1.964, passando o mesmo a constituir um condomínio em 
planos horizontais, compostos de partes e coisas de propriedade e uso comuns, insuccetiveis de 
divisão, de alienação e de utilização exclusiva por qualquer condômino, e de unidades autônomas de 
propriedade e uso exclusivo dos respectivos condôminos; 8) - que, as partes e coisas que ficam em 
condomínio, e, portanto, de propriedade e uso comum, são as especificadas no artigo 3º, da 
mencionada Lei 4.591, a saber: - o terreno onde se assenta o edifício; as fundações; halls sociais 
(entradas) do edifício; os elevadores e respectivos pertences; os halls dos vários pavimentos; as 
escadarias; as caixas d'água; bombas de recalque, e casas de máquinas; apartamentos dos zeladores, 
localizados no terraço de cobertura, as salas e as demais partes e coisas que, pela sua natureza, 
localização ou destinação, sirvam ou interessam a mais de uma unidade autônoma, tais como, paredes 
divisórias das unidades autônomas, a estrutura de concreto armado, terraço de cobertura, os 
encanamentos trôncos de água e esgôto, cabos trôncos de força, luz, telefone, antenas de T.V.; os 
aparelhos de iluminação e de decoração que sirvam às partes de uso comum; os compartimentos 
onde se localizam os medidores de água, força e luz, etc. 9) - que as diferentes partes autônomas que 
constituirão as peças de propriedade singular e exclusiva assim se descrevem e confrontam: - Loja I: - 
Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua Araújo. - É constituída por um salão único no 
pavimento térreo e um na sobreloja onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta 
loja pertence também o W.C. nº 52 p/ homens do 6º pavimento do blóco de sanitários. - 
Confrontação: - Tem frente para a Rua Araújo e confronta a loja 2, com a escadaria geral do bloco "F" 
de apartamentos e com o vazio da rampa de entrada da garagem do 1º subsolo do lado da Rua Araújo. 
- Área útil 87,38, Área construída 116,19 Q.P.I no terreno 0,099760, Q.P.I na construção de 0,111871. - 
Loja 2: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua Araújo. - É constituída por um salão 
único no pavimento térreo e um na sobreloja onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; 
a esta loja pertence também o W.C. nº 53 para  homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. 
Confrontação: - Tem frente para a Rua Araújo e confronta com as lojas 1 e 3 e com o "hall" social de 
elevadores e escadaria geral do bloco "F" de apartamentos. - Área útil 80,78, Área construída 107,41 
Q.P.I no terreno de de 0,099760, Q.P.I na construção de 0,103417. - Loja 3: - Está situada no 
pavimento térreo e tem acesso pela Rua Araújo. - É constituída por um salão único no pavimento 
térreo e um na sobreloja onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertence 
também o W.C. nº 54 para homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - Confrontação: - Tem 
frente para a Rua Araújo e confronta com as lojas 2, 4, 5 e 7 e com o "hall" social de elevadores do 
bloco "F" de apartamentos. - Área útil de 106,48, Área construída 141,59, Q.P.I no terreno 0,133700, 
Q.P.I na construção de 0,136326. - Loja 4: - Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua 
Araújo. É constituída por um salão único no pavimento térreo e uma na sobreloja, onde se situa um 



lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertence também o W.C. nº 55 para homens do 6º 
pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes para a Rua Araújo e para o saguão 
de entrada que liga a Rua Araújo com a galeria interna, e confronta com as lojas 3 e 5, Área útil 77,28, 
Área construída de 102,75, Q.P.I no terreno 0,078500, Q.P.I na construção de 0,098930. - Loja 5: Está 
situada no pavimento térreo e tem acesso pelo saguão de entrada que liga a Rua Araújo com a galeria 
interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por uma 
escada; a esta loja pertence também o W.C. nº 1 para mulheres situado no 3º pavimento do bloco de 
sanitários e W.C nº 1 para homens do 4º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para o saguão de entrada que liga a Rua Araújo com a galeria interna e confronta com as lojas 3, 4, 6 e 
7 e com o "hall" de entrada social do bloco "E" de apartamentos. - Área útil 55,88, Área construída 
74,30, Q.P.I no terreno 0,091116, Q.P.I na construção de 0,071538. - Loja 6: Está situada no pavimento 
térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um 
na sobreloja, interligados por uma escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 2 para mulheres 
do 3º pavimento do bloco de sanitários e o W.C nº 2 para homens do 4º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta com as lojas 5 e 7 e com o "hall" de 
entrada de serviço e poço de elevadores do bloco "E" de apartamentos. - Área útil 61,98, Área 
construída 82,41, Q.P.I no terreno 0,101063, Q.P.I na construção de 0,079346. Loja 7: Está situada no 
pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. - É constituída por um salão único no pavimento 
térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 3 para 
mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 3 para homens do 4º pavimento do mesmo 
bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta com as lojas 3, 5 e 6 e com o 
"hall" de entrada de serviço e poço de elevadores do bloco "F" de apartamentos. - Área útil 87,78, 
Área construída 116,72, Q.P.I no terreno 0,143131, Q.P.I na construção de 0,112381. Loja 8: Está 
situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no 
pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 
4 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 4 para homens do 4º pavimento do 
mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com 
quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja faz divisa com a loja 9 e pela 
direita com quem de direito (prédio sem nº da Rua Araújo). - Área útil 126,08, Área construída 167,64, 
Q.P.I no terreno 0,205582, Q.P.I na construção de 0,161408. Loja 9: Está situada no pavimento térreo 
e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 5 para mulheres no 3º 
pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 5 para homens do 4º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com quem de direito; 
pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 10 e pela direita com a loja 8. - 
Área útil 119,38, Área construída 158,73, Q.P.I no terreno 0,106070, Q.P.I na construção de 0,152829. 
Loja 10: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão 
único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também 
o W.C. nº 6 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 6 para homens do 4º 
pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos 
fundos com quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 
11 e pela direita com a loja 9. - Área útil 102,38, Área construída de 136,13, Q.P.I no terreno 0,099760, 
Q.P.I na construção de 0,131069. Loja 11: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria 
interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por 
escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 7 para mulheres no 3º pavimento do bloco de 
sanitários e W.C nº 7 para homens do 4º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 



para a galeria interna e confronta pelos fundos com quem de direito; pela esquerda de quem da 
galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 12 e pela direita com a loja 10. - Área útil 94,98, Área 
construída de 126,30, Q.P.I no terreno 0,099760, Q.P.I na construção de 0,121605. Loja 12: Está 
situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no 
pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 
8 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 8 para homens do 4º pavimento do 
mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com 
quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 13 e pela 
direita com a loja 11. - Área útil 88,38, Área construída de 117,51, Q.P.I no terreno de 0,144110, Q.P.I 
na construção de 0,113142. Loja 13: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria 
interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por 
escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 9 para mulheres no 3º pavimento do bloco de 
sanitários e W.C nº 9 para homens do 4º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a galeria interna e confronta pelos fundos com quem de direito; pela esquerda de quem da 
galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 14 e pela direita com a loja 12. - Área útil de 84,28, Área 
construída de 112,06, Q.P.I no terreno de 0,078500, Q.P.I na construção de 0,107894. Loja 14: Está 
situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no 
pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 
10 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 10 para homens do 4º pavimento 
do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com 
quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 15 e pela 
direita com a loja 13. - Área útil de 75,58, Área construída de 100,50, Q.P.I no terreno de 0,069200, 
Q.P.I na construção de 0,096764. Loja 15: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria 
interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por 
escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 11 para mulheres no 3º pavimento do bloco de 
sanitários e W.C nº 11 para homens do 4º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com quem de direito; pela esquerda de quem da 
galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 22 e pela direita com a loja 14. - Área útil de 70,98, Área 
construída de 94,39, Q.P.I no terreno de 0,063670, Q.P.I na construção de 0,090881. Loja 16: Está 
situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no 
pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 
12 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 12 para homens do 4º pavimento 
do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes para a galeria interna e para o saguão de acesso à  
galeria interna, com entrada pela Rua Araújo; confronta ainda com as lojas 17, 18 e 20. - Área útil de 
101,68, Área construída de 135,20, Q.P.I no terreno de 0,063670, Q.P.I na construção de 0,130174. 
Loja 17: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pelo saguão de entrada para a galeria interna 
pela Rua Araújo. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se 
situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 56 para 
homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular 
e para o saguão de entrada que liga a Rua Araújo com a galeria interna, e confronta com as lojas 16 e 
18. - Área útil de 163,48, Área construída de 217,37, Q.P.I no terreno de 0,180810, Q.P.I na construção 
de 0,209289. Loja 18: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua Particular. É constituída 
por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C, 
interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 57 para homens do 6º pavimento do 
bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos fundos 
com as lojas 16 e 20; pela esquerda de quem da Rua Particular olha a loja, faz divisa com a loja 19 e 



pela direita com a loja 17. - Área útil de 149,13, Área construída de 198,29, Q.P.I no terreno de 
0,161260, Q.P.I na construção de 0,190919. Loja 19: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 
pela Rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se 
situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 58 para 
homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular 
e para o saguão de entrada da galeria interna situado entre os grupos de elevadores dos blocos "C" e 
"D" de apartamentos e confronta com o "hall" social e poço de elevadores do bloco "D" de 
apartamentos e com as lojas 18 e 20. - Área útil de 120,23, Área construída de 159,86, Q.P.I no terreno 
0,141580, Q.P.I na construção de 0,153917. Loja 20: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 
pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, 
interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 13 para mulheres no 3º pavimento 
do bloco de sanitários e W.C nº 13 para homens do 4º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: 
- Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com as lojas 18 e 19; pela esquerda de 
quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 16 e pela direita confronta com o "hall" de 
serviço e poço de elevadores do bloco "D" de apartamentos. - Área útil de 84,38, Área construída de 
112,20, Q.P.I no terreno de 0,078500, Q.P.I na construção de 0,108029. Loja 21: Está situada no 
pavimento térreo e tem acesso pelo saguão de entrada da galeria interna situada entre os grupos de 
elevadores dos blocos "C" e "D" de apartamentos. É constituída por um salão único no pavimento 
térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 14 para 
mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 14 para homens do 4º pavimento do 
mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para o saguão de entrada situado entre os grupos de 
elevadores dos blocos "C" e "D" e para a galeria interna e confronta com o "hall" de entrada de serviço 
e poço de elevadores do bloco "D" de apartamentos. - Área útil de 91,58, Área construída de 121,77, 
Q.P.I no terreno de 0,149328, Q.P.I na construção de 0,117243. Loja 22: Está situada no pavimento 
térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um 
na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 15 para mulheres no 3º 
pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 15 para homens do 4º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com quem de direito; 
pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 23 e pela direita com a loja 15. 
- Área útil de 73,38, Área construída de 97,57, Q.P.I no terreno de 0,059400, Q.P.I na construção de 
0,093943. Loja 23: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída 
por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja 
pertencem também o W.C. nº 16 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 43 
para homens do 5º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna 
e confronta pelos fundos com quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz 
divisa com a loja 24 e pela direita com a loja 22. - Área útil de 80,18, Área construída de 106,61, Q.P.I 
no terreno de 0,072130, Q.P.I na construção de 0,102647. Loja 24: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 17 para mulheres no 3º 
pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 44 para homens do 5º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com quem de direito; 
pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 25 e pela direita com a loja 23. 
- Área útil de 83,38, Área construída de 110,87, Q.P.I no terreno de 0,078500, Q.P.I na construção de 
0,106748. Loja 25: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída 
por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja 
pertencem também o W.C. nº 18 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 45 



para homens do 5º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna 
e confronta pelos fundos com quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz 
divisa com a escadaria do bloco "B" de apartamentos e com o poço de ventilação do bloco de 
sanitários e pela direita com a loja 24. - Área útil de 86,58, Área construída de 115,12, Q.P.I no terreno 
de 0,087030, Q.P.I na construção de 0,110841. Loja 26: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 
pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, 
interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 19 para mulheres no 3º pavimento 
do bloco de sanitários e W.C nº 46 para homens do 5º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: 
- Tem frente para a galeria interna e confronta com o saguão de entrada da galeria interna, situado 
entre os grupos de elevadores dos blocos "C" e "D" de apartamentos, com o poço de elevadores do 
bloco "C" e com o "hall" de entrada de serviço do bloco "C". - Área útil de 37,98, Área construída de 
50,50, Q.P.I no terreno 0,091929, Q.P.I na construção de 0,048623. Loja 27: Está situada no pavimento 
térreo e tem acesso pela Rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertence também o 
W.C. nº 59 para homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a Rua Particular e confronta pelos fundos com a loja 28 e local para depósito; pela esquerda de quem 
da Rua Particular olha para a loja, faz divisa com a loja 29 e pela direita com o "hall" social e poço de 
elevadores do bloco "C" de apartamentos. - Área útil de 98,18, Área construída de 130,55, Q.P.I no 
terreno de 0,112500, Q.P.I na construção de 0,125697. Loja 28: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 20 para mulheres no 3º 
pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 47 para homens do 5º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com as lojas 27 e 29; 
pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com um local de depósito e entrada de 
serviço do bloco "C" de apartamentos e pela direita com a loja 30. - Área útil de 63,13, Área construída 
de 83,94, Q.P.I no terreno de 0,076400, Q.P.I na construção de 0,080820. Loja 29: Está situada no 
pavimento térreo e tem acesso pela Rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento 
térreo e um na sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja 
pertencem também o W.C. nº 60 para homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos fundos com as lojas 28 e 30; 
pela esquerda de quem da Rua Particular olha para a loja, faz divisa com a loja 31 e pela direita com a 
loja 27. - Área útil de 80,98, Área construída de 107,67, Q.P.I no terreno de 0,093330, Q.P.I na 
construção de 0,103667. Loja 30: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É 
constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta 
loja pertencem também o W.C. nº 21 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 
48 para homens do 5º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria 
interna e confronta pelos fundos com a loja 29; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz 
divisa com a loja 28 e pela direita com a loja 32. - Área útil de 54,63, Área construída de 72,65, Q.P.I no 
terreno de 0,089078, Q.P.I na construção de 0,069949. Loja 31: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pela rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertencem também o 
W.C. nº 61, para homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Particular e confronta pelos fundos com as lojas 32 e 34; pela esquerda de que da Rua 
Particular olha para a loja. faz divisa com a loja 33 e pela direita com a loja 29. - Área útil de 90,48, 
Área construída de 120,31, Q.P.I no terreno 0,095500, Q.P.I na construção de 0,115838. Loja 32: Está 
situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no 



pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 
22 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 49 para homens do 6º pavimento 
do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com 
a loja 31; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 30 e pela direita com 
a loja 34. - Área útil de 62,13, Área construída de 82,61, Q.P.I no terreno de 0,059400, Q.P.I na 
construção de 0,079539. Loja 33: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua Particular. É 
constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se situa um lavabo e 
W.C., interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 62 para homens do 6º 
pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
pelos fundos com as lojas 34 e 35; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para a loja, faz divisa 
com as lojas 80 e 81 e pela direita com a loja 31. - Área útil de 82,48, Área construída de 109,67, Q.P.I 
no terreno de 0,134489, Q.P.I na construção de 0,105593. Loja 34: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 23 para mulheres no 3º 
pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 50 para homens do 6º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com as lojas 31 e 33, 
pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 32 e pela direita com a loja 35. 
- Área útil de 59,59, Área construída de 79,15, Q.P.I no terreno 0,097068, Q.P.I na construção de 
0,076208. Loja 35: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída 
por um salão único no pavimento interno e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja 
pertencem também o W.C. nº 24 para mulheres no 3º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 51 
para homens do 6º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna 
e confronta pelos fundos com a loja 33; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa 
com a loja 34 e pela direita com a loja 82. - Área útil de 68,48, Área construída de 91,50, Q.P.I no 
terreno 0,111661, Q.P.I na construção de 0,087665. Loja 36: Está situada no pavimento térreo e tem 
acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um no sub-solo, 
interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 25 para mulheres no 3º pavimento 
do bloco de sanitários e W.C nº 25 para homens do 5º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: 
- Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com a loja 38; pela esquerda de quem da 
galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 37 e pela direita com quem de direito e com a escadaria 
de saída do cinema do lado dos elevadores do bloco "B" de apartamentos. - Área útil 82,80, Área 
construída de 110,09, Q.P.I no terreno de 0,135011, Q.P.I na construção de 0,105997. Loja 37: Está 
situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no 
pavimento térreo; a esta loja pertencem também o W.C. nº 26 para homens no 5º pavimento do bloco 
de sanitários e W.C nº 26 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
duas frentes para a galeria interna, formando esquina e confronta com as lojas 36 e 38, Área útil de 
34,53, Área construída de 45,91, Q.P.I no terreno 0,024830, Q.P.I na construção de 0,044203. Loja 38: 
Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único 
no pavimento térreo, um mezzanino e um salão no subsolo; a esta loja pertencem também o W.C. nº 
27 para homens no 5º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 27 para mulheres do 2º pavimento 
do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com 
quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 39 e pela 
direita com a loja 37 e 36. - Área útil de 109,08, Área construída de 145,04, Q.P.I no terreno 0,025470, 
Q.P.I na construção de 0,139648. Loja 39: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria 
interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo um mezzanino e um salão no subsolo; a 
esta loja pertencem também o W.C. nº 28 p/ homens no 5º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 



28 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria 
interna e confronta pelos fundos com quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a 
loja, faz divisa com a loja 40 e pela direita com a loja 38. - Área útil de 104,88, Área construída de 
139,45, Q.P.I no terreno de 0,171014, Q.P.I na construção de 0,134266. Loja 40: Está situada no 
pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento 
térreo, um mezzanino e um salão no subsolo; a esta loja pertencem também o W.C. nº 29 para 
homens no 5º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 29 para mulheres do 2º pavimento do 
mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos com quem de 
direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a sala de espera de cinema e 
pela direita com a loja 39. - Área útil de 101,38, Área construída de 134,80, Q.P.I no terreno de 
0,082120, Q.P.I na construção de 0,129789. Loja 45: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 
pela galeria interna. É constituída por um salão único; a esta loja pertencem também o W.C. nº 16 
para homens no 4º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 30 para mulheres do 2º pavimento do 
mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e confronta pelos fundos com 
quem de direito; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com o vazio da rampa de 
acesso ao 2º subsolo e com a escadaria de saída do cinema pela lado da Rua Vila Normanda, e pela 
direita com a sala de espera do cinema. - Área útil de 103,13, Área construída de 137,14, Q.P.I no 
terreno de 0,061750, Q.P.I na construção de 0,132042. Loja 46: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único; a esta loja pertencem também o 
W.C. nº 17 para homens no 4º pavimento do bloco de sanitários e W.C nº 31 para mulheres do 2º 
pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e para o saguão de 
entrada da galeria pela Rua Vila Normanda e confronta com a rampa de acesso ao 2º subsolo e com a 
escadaria de saída do cinema do lado da rua Vila Normanda. - Área útil de 56,98, Área construída de 
75,76, Q.P.I no terreno de 0,041380, Q.P.I na construção de 0,072944. Loja 47: Está situada no 
pavimento térreo e tem acesso pela Rua Vila Normanda e pela galeria interna. É constituída por um 
salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C., interligados por 
escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 68 para homens do 6º pavimento do bloco de 
sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes para a Rua Vila Normanda, para o saguão de entrada 
desta rua para a galeria interna e frente para a galeria interna e confronta com a loja 48. - Área útil de 
86,08, Área construída de 114,45, Q.P.I no terreno de 0,075320. Q.P.I na construção de 0,110195. Loja 
48: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua Vila Normanda e pela galeria interna. É 
constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se situa um lavabo e 
W.C., interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 69 para homens do 6º 
pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Vila Normanda e para a 
galeria interna; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 49 e pela 
direita com a loja 47. - Área útil de 78,88, Área construída de 104,89, Q.P.I no terreno de 0,055130, 
Q.P.I na construção de 0,100991. Loja 49: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua Vila 
Normanda e pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertencem também o 
W.C. nº 70 para homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes 
para a Rua Vila Normanda e para a galeria interna; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, 
faz divisa com a loja 50 e com escadaria geral do bloco "A" de apartamentos e pela direita com a loja 
48. - Área útil de 71,88, Área construída de 95,57, Q.P.I no terreno de 0,059400, Q.P.I na construção de 
0,092017. Loja 50: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua Vila Normanda e pela 
galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se situa 
um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 71 para homens 



do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes para a Rua Vila Normanda e 
para a galeria interna; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 51 e 
pela direita com a loja 49 e com a escadaria geral do bloco "A" de apartamentos. - Área útil de 64,48, 
Área construída de 85,73, Q.P.I no terreno de 0,062580, Q.P.I na construção de 0,082543. Loja 51: Está 
situada no andar térreo e tem acesso pela Rua Vila Normanda. É constituída por um único salão no 
pavimento térreo e um na sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes para a Rua Vila Normanda e fundos para o poço de elevadores de 
serviço do bloco "A", pela esquerda de quem da Rua Vila Normanda olha para a loja, faz divisa com a 
loja nº 50 e pela direita com a loja nº 52. - Área útil de 103,08, Área construída de 137,06, Quota Parte 
Ideal Terreno 0,168079. Quota Parte Ideal Construção 0,131965. Loja 52: Está situada no andar térreo 
e tem acesso pela Rua Vila Normanda. É constituída por um único salão no pavimento térreo e um na 
sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Vila Normanda, pela esquerda de quem da Rua Vila Normanda olha para a loja, faz divisa 
com a loja nº 51 e com a loja nº 53, e pelos fundos com a loja nº 54. - Área útil de 75,60, Área 
construída de 100,52, Quota parte Ideal de 0,123271. Quota Parte Ideal Construção 0,096783. Loja 53: 
Está situada no andar térreo e tem acesso pela Rua Particular. É constituída por um único salão no 
pavimento térreo e um na sobreloja, onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente em curva para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e fundos para a 
loja nº 52, pela direita de quem da Rua Particular olha a loja, faz divisa com a loja nº 54. - Área útil 
63,84, Área construída de 84,88, Quota Parte Ideal Terreno 0,104096. Quota Parte Ideal Construção 
0,081725. Loja 54: Está situada no andar térreo e tem acesso pela Rua Particular. É constituída por um 
ínico salão no pavimento térreo e um na sobreloja, de forma irregular, onde se situa um lavabo e W.C., 
interligados por escada. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente em curva para a Rua Particular e para o 
saguão de entrada da galeria e para o "hall" dos elevadores sociais do bloco "A" de apartamentos, pela 
esquerda de quem da Rua Particular olha para a loja, faz divisa com as lojas nºs 53 e 52 e pelos fundos 
com a loja nº 51. - Área útil de 143,74, Área construída de 191,12, Quota Parte Ideal de Terreno 
0,234378. Quota Parte Ideal Construção 0,184015. Loja 58: Está situada no pavimento térreo e tem 
acesso pela Rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, 
onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertence também o W.C nº 67 
para homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e para o saguão de entrada da galeria interna situada junto ao grupo de elevadores do bloco 
"A" de apartamentos e confronta com as lojas 69 e 59. - Área útil 54,28, Área construída de 72,17, 
Q.P.I., no terreno 0,088507. Q.P.I. na construção de 0,069487. Loja 59: Está situada no pavimento 
térreo e tem acesso pelo saguão de entrada da galeria interna situada junto ao grupo de elevadores 
do bloco "A" de apartamentos. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C. nº 18 para homens do 4º 
pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 32 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para o saguão de entrada da galeria interna junto ao grupo de 
elevadores do bloco "A", de apartamento e confronta com as lojas 58, 60, 61 e 69. - Área útil 57,13, 
Área construída de 75,96, Q.P.I. no terreno 0,056220. Q.P.I. na construção 0,073136. Loja 60: Está 
situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no 
pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C nº 
19 para homens do 4º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 33 para mulheres do 2º 
pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem duas frentes para a galeria interna, formando 
esquina e confronta com as lojas 59 e 61. - Área útil 63,68. Área construída de 84,67, Q.P.I. no terreno 
0,058320. Q.P.I. na construção de 0,081522. Loja 61: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 



pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, 
interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C nº 20 para homens do 4º pavimento do 
bloco de sanitários e o W.C. nº 34 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e fundos para as lojas 68 e 69; pela esquerda de 
quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 62 e pela direita com as lojas 59 e 60. - Área útil 
de 68,88, Área construída de 91,59, Q.P.I. no terreno 0,112314. Q.P.I. na construção de 0,088185. Loja 
62: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão 
único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também 
o W.C nº 21 para homens do 4º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 35 para mulheres do 2º 
pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna, e fundos para a 
loja 68; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja faz divisa com a loja 63 e pela direita com a 
loja 61. - Área útil 56,48, Área construída de 75,10. Q.P.I. no terreno 0,059400. Q.P.I. na construção 
0,072308. Loja 63: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída 
por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja 
pertencem também o W.C nº 22 para homens do 4º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 36 
para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria 
interna e fundos para a loja 67; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com as 
lojas 64 e 65 e pela direita com a loja 62. - Área útil 80,43, Área construída 106,94, Q.P.I. no terreno de 
0,076400. Q.P.I. na construção de 0,102965. Loja 64: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 
pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, 
interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C nº 23 para homens do 4º pavimento do 
bloco de sanitários e o W.C. nº 37 p/ mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a galeria interna e para o saguão de entrada da galeria, situado entre os grupos de 
elevadores dos blocos "A" e "C" de apartamentos, e confronta com as lojas 63 e 65. - Área útil de 
65,68, Área construída 87,33, Q.P.I. no terreno de 0,080600. Q.P.I. na construção de 0,084084. Loja 65: 
Está situada no pavimento térreo e tem acesso pelo saguão de entrada da galeria interna, situado 
entre os grupos de elevadores dos blocos "A" e "C" de apartamentos. - É constituído por um salão 
único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também 
o W.C nº 24 para homens do 4º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 38 para mulheres do 2º 
pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para o saguão de entrada da galeria 
interna, situado entre os grupos de elevadores dos blocos "A" e "C" de apartamentos, e fundos para as 
lojas 63 e 67; pela esquerda de quem do saguão olha para a loja, faz divisa com a loja 66 e pela direita 
com a loja 64. - Área útil de 55,93, Área construída de 74,37, Q.P.I. no terreno 0,060480. Q.P.I. na 
construção 0,071605. Loja 66: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela Rua Particular. É 
constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se situa um lavabo e 
W.C., interligados por escada; a esta loja pertence também o W.C nº 63 para homens do 6º pavimento 
do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes para a Rua Particular e saguão de entrada da 
galeria interna, situado entre os grupos de elevadores dos blocos "A" e "C" de apartamentos, e 
confronta com as lojas 65 e 67. - Área útil de 55,58, Área construída de 73,90, Q.P.I. no terreno de 
0,065770. Q.P.I. na construção de 0,071153. Loja 67: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 
pela Rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se 
situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertence também o W.C nº 64 para 
homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular 
e fundos para a loja 63; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para a loja, faz divisa com a loja 
68 e pela direita com as lojas 66 e 65. - Área útil de 72,83, Área construída de 96,84, Q.P.I. no terreno 
de 0,118754. Q.P.I. na construção 0,093241. Loja 68: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 



pela Rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, onde se 
situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertence também o W.C nº 65 para 
homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular 
e fundos para as lojas 61 e 62; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para a loja, faz divisa com 
a loja 69 e pela direita com a loja 67. - Área útil de 59,53, Área construída de 79,15, Q.P.I. no terreno 
de 0,097068. Q.P.I. na construção de 0,076208. Loja 69: Está situada no pavimento térreo e tem 
acesso pela Rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, 
onde se situa um lavabo e W.C., interligados por escada; a esta loja pertence também o W.C nº 66 
para homens do 6º pavimento do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e fundos para a loja 61; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para a loja, faz divisa 
com as lojas 58 e 59 e pela direita com a loja 68. - Área útil de 78,73, Área construída de 104,68, Q.P.I. 
no terreno de 0,075320. Q.P.I. na construção de 0,100789. Loja 70: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na 
sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C nº 30 para homens do 5º 
pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 39 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente em curva para a galeria interna e confronta com as lojas 71 e 79. - Área 
útil de 26,68, Área construída de 35,47, Q.P.I. no terreno de 0,030750. Q.P.I. na construção 
0,034151.Loja 71: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída 
por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja 
pertencem também o W.C nº 31 para homens do 5º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 40 
para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria 
interna e fundos para a loja 78; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 
70 e pela direita com a loja 72. - Área útil de 36,13, Área construída de 48,04, Q.P.I. no terreno 
0,051950. Q.P.I. na construção 0,046254. Loja 72: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela 
galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados 
por escada; a esta loja pertencem também o W.C nº 32 para homens do 5º pavimento do bloco de 
sanitários e o W.C. nº 41 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a galeria interna e fundos para a loja 77; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, 
faz divisa com a loja 71 e pela direita com a loja 73. - Área útil de 41,83, Área construída de 55,62, 
Q.P.I. no terreno de 0,046670. Q.P.I. na construção de 0,053552. Loja 73: Está situada no pavimento 
térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um 
na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C nº 33 para homens do 5º 
pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 42 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e fundos para a loja 76; pela esquerda de quem 
da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 72 e pela direita com a loja 74. - Área útil de 41,78, 
Área construída de 55,55, Q.P.I. no terreno de 0,041380. Q.P.I. na construção de 0,053485. Loja 74: 
Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único 
no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C 
nº 34 para homens do 5º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 43 para mulheres do 2º 
pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes em curva para a galeria interna e 
confronta com as lojas 73 e 75. - Área útil de 32,38, Área construída de 43,05, Q.P.I. no terreno de 
0,030750. Q.P.I. na construção de 0,041450. Loja 75: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 
pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, 
interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C nº 35 para homens do 5º pavimento do 
bloco de sanitários e o W.C. nº 44 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente em curva, para a galeria interna e confronta com as lojas 74 e 76. - 



Área útil de 30,18, Área construída de 40,13, Q.P.I. no terreno de 0,029670. Q.P.I. na construção de 
0,038638. Loja 76: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída 
por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja 
pertencem também o W.C nº 36 para homens do 5º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 45 
para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria 
interna e fundos para a loja 73; pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 
75 e pela direita com a loja 77. - Área útil de 38,08, Área construída de 50,63, Q.P.I. no terreno de 
0,038200. Q.P.I. na construção de 0,048748. Loja 77: Está situada no pavimento térreo e tem acesso 
pela galeria interna. É constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, 
interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C nº 37 para homens do 5º pavimento do 
bloco de sanitários e o W.C. nº 46 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e fundos para a loja 72; pela esquerda de quem 
da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 76 e pela direita com a loja 78. - Área útil de 39,58, 
Área construída de 52,63, Q.P.I. no terreno de 0,037120. Q.P.I. na construção de 0,050673. Loja 78: 
Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único 
no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta loja pertencem também o W.C 
nº 38 para homens do 5º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 47 para mulheres do 2º 
pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e fundos para a 
loja 71, pela esquerda de quem da galeria olha para a loja, faz divisa com a loja 77 e pela direita com a 
loja 79. - Área útil de 36,03, Área construída de 47,91, Q.P.I. no terreno de 0,030750. Q.P.I. na 
construção de 0,046129. Loja 79: Está situada no pavimento térreo e tem acesso pela galeria interna. É 
constituída por um salão único no pavimento térreo e um na sobreloja, interligados por escada; a esta 
loja pertencem também o W.C nº 39 para homens do 5º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 
48 para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente em curva, para a 
galeria interna e confronta com as lojas 70 e 78. - Área útil de 29,03, Área construída de 38,60, Q.P.I. 
no terreno de 0,025470. Q.P.I. na construção de 0,037165. Loja 80: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pela Rua Particular. É constituída por um salão único no pavimento térreo; a esta loja 
pertencem também o W.C nº 40 para homens do 5º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 49 
para mulheres do 2º pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para Rua Particular 
e saguão de entrada da galeria interna, situado entre os grupos de elevadores dos blocos "A" e "C" de 
apartamentos e confronta com as lojas 33 e 81. - Área útil de 35,03, Área construída de 46,58, Q.P.I. 
no terreno de 0,057119. Q.P.I. na construção de 0,044848. Loja 81: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pelo saguão de entrada da galeria interna, situado entre os grupos de elevadores dos 
blocos "A" e "C" de apartamentos. - É constituída por um salão único no pavimento térreo; a esta loja 
pertencem também o W.C nº 41 para homens do 5º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 50 
para mulheres do 2º andar do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para o saguão de 
entrada da galeria interna, situado entre os grupos de elevadores dos blocos "A" e "C" de 
apartamentos e fundos para as lojas 33 e 35; pela esquerda de quem do saguão olha para a loja, faz 
divisa com a loja 82 e pela direita com a loja 80. - Área útil de 34,54, Área construída 45,92, Q.P.I. no 
terreno de 0,056320. Q.P.I. na construção de 0,044213. Loja 82: Está situada no pavimento térreo e 
tem acesso pela galeria interna. É constituída por um salão único; a esta loja pertencem também o 
W.C nº 42 para homens do 5º pavimento do bloco de sanitários e o W.C. nº 51 para mulheres do 2º 
pavimento do mesmo bloco. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a galeria interna e para o saguão de 
entrada da galeria interna, situado entre os grupos de elevadores dos blocos "A" e "C" de 
apartamentos e confronta com as lojas 35 e 81. - Área útil de 32,14, Área construída de 42,73, Q.P.I. 
no terreno de 0,052407. Q.P.I. na construção de 0,041142. CINEMA: - Está situado no pavimento 



térreo e tem acesso pela galeria interna. - É constituído por: sala de espera, dois locais para depósito, 
um conjunto de sanitários femininos, um conjunto de sanitários masculinos, duas escadarias de 
entrada subindo para a platéia e duas escadarias de saída (uma do lado do grupo de elevadores do 
bloco "B" de apartamentos, e outra próximo a saída da galeria interna para a Rua Vila Normanda; no 
pavimento superior, ao nível da sobreloja e "foyer", situa-se a platéia em rampa, escadaria de entrada 
subdividida em dois lances, instalações sanitárias masculinas e femininas, uma de cada lado da platéia, 
duas escadarias de saída (uma de cada lado da platéia) e duas escadas de acesso ao pavimento 
seguinte ao nível do "foyer" e "terraço", constituído pela cabine de projeção, recintos para depósito, 
sala de enrolamento, local de máquinas de ar condicionado e o vazio da platéia. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a galeria interna e confronta, no pavimento térreo, com a loja 40, com quem de 
direito em dois lados e com a loja 45; ao nível da sobreloja, confronta em dois lados convergentes com 
quem de direito e na parte curva com as sobrelojas das lojas 51 - 52 - 53 - 54 e 70, 71 - 72 - 73 - 74; ao 
nível do "foyer" confronta com o salão de escritório ligado à loja 51 - 52 - 53 - 54 e com os sanitários e 
área de ventilação do mesmo. - Área útil de 1.870,50. Área construída de 2.487,16. Q.P.I. no terreno 
2,546820. Q.P.I. na construção de 2,394701. SOBRE-LOJA - Área útil de 647,93. - Área construída de 
861,55. Q.P.I. no terreno de 1,056494. Q.P,I. na construção de 0,829544. - SOBRELOJA: - Éstá situada 
no 4º pavimento e tem acesso pela escada localizada junto ao bloco de sanitários das lojas e dos 
elevadores de bloco "B" de apartamentos. - É constituída por: - um conjunto de salas interligadas por 
corredor, área de circulação, conjuntos de sanitários masculinos e femininos, terraço voltado para a 
Rua Particular. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para o cinema e área de 
ventilação e insolação; pela esquerda de quem olha da Rua Particular para a sobreloja, faz divisa com a 
sobreloja da loja nº 66 e pela direita com a sobreloja da loja nº 33. FOYER: - Está situado no 5º 
pavimento e tem acesso pela escada localizada junto ao bloco de sanitários das lojas e poço de 
elevadores do bloco "B" de apartamentos. - É constituído por um salão de formato irregular, 
acompanhando a curvatura do prédio, com terraço aberto e outro em nível 0,50cm. mais alto, ambos 
voltados para a Rua Particular, conjuntos de sanitários masculinos e femininos, copa-cozinha, área de 
ventilação e insolação, casa de máquinas. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Vila Normanda e 
Rua Particular e fundos para o cinema e poço dos elevadores do bloco "B" de apartamentos, circunda 
o poço de elevadores do bloco "A" de apartamentos, pela direita de quem olha da Rua Particular para 
o Foyer, faz divisa com o poço de elevadores do bloco "C" de apartamentos. - Área útil de 1.544,69. 
Área construída de 2.053,94. Q.P.I, no terreno de 2,518721. Q.P.I. na construção de 1,977585. ANDAR 
TÉRREO: - O "terraço" ou 6º pavimento, constitue uma só unidade autônoma, destinada a escritório 
ou lojas e tem acesso por meio de escadas rolantes ou elevadores junto ao grupo de elevadores do 
bloco "C" de apartamentos e por uma escadaria externa saindo no passeio da Rua Particular. - É 
constituído por um salão único acompanhando a curvatura geral do edifício e um terraço aberto em 
tôda a frente da Rua Araújo, Rua Particular e Rua Vila Normanda; ao terraço pertencem também o 7º 
e 8º pavimentos do bloco de sanitários. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frentes para a Rua Araújo, Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta, pela direita de quem da Rua Araújo olha para o prédio, 
com quem de direito e pelos fundos em dois lados retos também com quem de direito; confronta 
ainda com os poços de elevadores dos blocos "A", "C", "D", "E",e "F", de apartamentos, caixa de 
escadas do bloco "A",  "hall" de elevadores e escadaria do bloco "B", caixa de escadas do bloco "A", 
escadaria do bloco de sanitários, duas áreas de ventilação, casa de máquinas para elevador, com 
cobertura do cinema e escada de acesso à cobertura do terraço. Área útil de 3.679,05. Área construída 
de 4.891,97. Quota Parte Ideal Terreno 5,998938. Quota Parte Ideal Construção 4,710113. BLOCO "A" 
DE APARTAMENTO: Apartamento 11: Está situado no 1º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" do elevadores de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, 



dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e 
W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e confronta 
com o aptº 12, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores sociais com o hall e 
poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - Área útil de 94,43. 
Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. 
APARTAMENTO 12: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, 
com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. 
CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco 
"A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha 
para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de 
serviço e com o apartamento 11 e pela direita com o apartamento 101 do bloco "B", com o corredor 
de circulação dêste bloco e com o apartamento 115 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída 
de 123,77. Q.P.I. no terreno de 0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 21: Está 
situado no 2º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de 
serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários 
embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. 
CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o 
apartamento 22, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o 
"hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - Área útil de 
94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. 
Apartamento 22: - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" 
do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com 
armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. 
CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco 
"A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha 
para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de 
serviço e com o apartamento 21 e pela direita com o apartamento 201 do bloco "B", com o corredor 
de circulação dêste bloco e com o apartamento 215 do bloco "B". Área útil de 93,08 Área construída 
de 123,77. Q.P.I. no terreno de 0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 31: Está 
situado no 3º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de 
serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários 
embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. 
CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o 
apartamento 32, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o 
"hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - Área útil de 
94,43. Área construída de 125,56. Quota Parte Ideal de terreno de 0,108610. Quota Parte Ideal 
Construção de 0,120892. Apartamento 32: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos 
fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda 
de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, 
com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 31 e pela direita com o apartamento 
301 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 315 do bloco "B". 
Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte 



Ideal Construção 0,119169. Apartamento 41: Está situado no 4º andar e tem acessos pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e 
confronta com o apartamento 42, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores 
sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - 
Área útil de 93,43. Área construída de 125,56. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte 
Ideal Construção de 0,120892. Apartamento 42: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos 
fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda 
de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, 
com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 41 e pela direita com o apartamento 
401 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 415 do bloco "B". 
Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte 
Ideal Construção 0,119169. Apartamento 51: Está situado no 5º andar e tem acessos pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e 
confronta com o apartamento 52, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores 
sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - 
Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte 
Ideal Construção de 0,120892. Apartamento 52: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos 
fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda 
de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, 
com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 51 e pela direita com o apartamento 
501 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 515 do bloco "B". 
Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Quota Parte Ideal de 0,108610. Quota Parte Ideal 
Construção de 0,119169. Apartamento 61: Está situado no 6º andar e tem acessos pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e 
confronta com o apartamento 62, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores 
sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - 
Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte 
Ideal Construção de 0,120892. Apartamento 62: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos 
fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda 
de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, 
com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 61, pela direita com o apartamento 



601 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 615 do bloco "B". 
Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte 
Ideal Construção de 0,119169. Apartamento 71: Está situado no 7º andar e tem acessos pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e 
confronta com o apartamento 72, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores 
sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - 
Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Quota Parte Ideal Terreno 0,108610. Quota Parte Ideal 
Construção 0,120892. Apartamento 72: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos 
fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda 
de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, 
com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 71 e pela direita com o apartamento 
701 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 715 do bloco "B". 
Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte 
Ideal Construção 0,119169. Apartamento 81: Está situado no 8º andar e tem acessos pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e 
confronta com o apartamento 82, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores 
sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - 
Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Quota Parte Ideal Terreno 0,108610. Quota Parte Ideal 
Construção 0,120892. Apartamento 82: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos 
fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda 
de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, 
com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 81 e pela direita com o apartamento 
801 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 815 do bloco "B". 
Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Quota Parte Ideal Terreno 0,108610. Quota Parte Ideal 
Construção 0,119169. Apartamento 91: Está situado no 9º andar e tem acessos pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e 
confronta com o apartamento 92, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores 
sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - 
Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 0,108610. Q.P.I. na construção 
0,120892. Apartamento 92: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois 
dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. 
de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos fundos com a 
escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda de quem da 



Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o poço e 
"hall" do elevador de serviço e com o apartamento 91 e pela direita com o apartamento 901 do bloco 
"B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 915, do bloco "B". Área útil de 
93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno de 0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. 
Apartamento 101: Está situado no 10º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, 
com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. 
CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o 
apartamento 102, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o 
"hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - Área útil de 
94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. 
Apartamento 102: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, 
com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. 
CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco 
"A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha 
para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de 
serviço e com o apartamento 101, e pela direita com o apartamento 1.001 do bloco "B", com o 
corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 1.015 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área 
construída de 123,77. Q.P.I. no terreno de 0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 
111: Está situado no 11º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do 
elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com 
armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. 
CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o 
apartamento 112, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o 
"hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - Área útil de 
94,43. Área construída de 125,56. Quota Parte Ideal Terreno 0,108610. Quota Parte Ideal Construção 
de 0,120892. Apartamento 112: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois 
dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. 
de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos fundos com a 
escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda de quem da 
Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o poço e 
"hall" do elevador de serviço e com o apartamento 111 e pela direita com o apartamento 1101 do 
bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 1115 do bloco "B". Área útil 
de 93,08. Área construída de 123,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte Ideal 
Construção de 0,119169. Apartamento 121 Está situado no 12º andar e tem acessos pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 
despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e Rua Vila Normanda e 
confronta com o apartamento 122, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e poço dos elevadores 
sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos fundos do edifício. - 
Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Quota Parte Ideal Terreno de 0,108610. Quota Parte 
Ideal Construção 0,120892. Apartamento 122: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de entrada, sala, 
corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de serviço, quarto de 



despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e confronta pelos 
fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; pela esquerda 
de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos elevadores sociais, 
com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 121 e pela direita com o 
apartamento 1.201 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o apartamento 
1.215 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Quota Parte Ideal Terreno 0,108610. 
Quota Parte Ideal Construção 0,119169. Apartamento 131: Está situado no 13º andar e tem acessos 
pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de 
entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de 
serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua Particular e 
Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 132, com a escadaria do bloco "A", com o "hall" e 
poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de insolação dos 
fundos do edifício. - Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 0,108610. 
Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 132: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: vestíbulo de 
entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, terraço de 
serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua Particular e 
confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos do edifício; 
pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço dos 
elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 131 e pela direita 
com o apartamento 1.301 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 1.315 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,110169.  Apartamento 141: Está situado no 14º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 142, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 142: - Está situado no 14º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 141 e pela 
direita com o apartamento 1.401 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 1.415 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 151: Está situado no 15º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo, e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 152, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 152: - Está situado no 15º andar e tem 



acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 151 e pela 
direita com o apartamento 1501 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 1.515 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 161: Está situado no 16º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 162, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 162: - Está situado no 16º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 161 e pela 
direita com o apartamento 1.601 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 1.615 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 171: Está situado no 17º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 172, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 172: - Está situado no 17º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 171 e pela 
direita com o apartamento 1.701 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 1.715 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 181: Está situado no 18º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 182, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 



insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 182: - Está situado no 18º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 181 e pela 
direita com o apartamento 1801 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 1.815 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 191: Está situado no 19º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadoressociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 192, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 192: - Está situado no 19º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 191 e pela 
direita com o apartamento 1.901 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 1.915 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 201: Está situado no 20º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 202, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 202: - Está situado no 20º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 201 e pela 
direita com o apartamento 2.001 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2.015 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 211: Está situado no 21º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 



Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 212, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 212: - Está situado no 21º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 211 e pela 
direita com o apartamento 2201 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2215 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 221: Está situado no 22º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 222, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 222: - Está situado no 22º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 221 e pela 
direita com o apartamento 2.201 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2.215 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 231: Está situado no 23º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 232, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 232: - Está situado no 23º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 231 e pela 
direita com o apartamento 2301 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2315 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169.  Apartamento 241: Está situado no 24º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 



vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 242, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 242: - Está situado no 24º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 241 e pela 
direita com o apartamento 2401 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2415 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 251: Está situado no 25º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 252, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 252: - Está situado no 25º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 251 e pela 
direita com o apartamento 2501 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2.515 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 261: Está situado no 26º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 262, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 262: - Está situado no 26º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 261 e pela 
direita com o apartamento 2.601 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2615 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 



0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 271: Está situado no 27º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 272, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 272: - Está situado no 27º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 271 e pela 
direita com o apartamento 2701 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2.715 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 281: Está situado no 28º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 282, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 282: - Está situado no 28º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 281 e pela 
direita com o apartamento 2801 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2.815 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 291: Está situado no 29º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 292, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 292: - Está situado no 29º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 291 e pela 



direita com o apartamento 2.901 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 2.915 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 301: Está situado no 30º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 302, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 302: - Está situado no 30º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 301 e pela 
direita com o apartamento 3.001 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 3.015 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169.  Apartamento 311: Está situado no 31º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 312, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 312: - Está situado no 31º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 
do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 311 e pela 
direita com o apartamento 3.101 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 3115 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. Apartamento 321: Está situado no 32º andar e tem 
acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frentes para a Rua 
Particular e Rua Vila Normanda e confronta com o apartamento 322, com a escadaria do bloco "A", 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, com o "hall" e poço do elevador de serviço e com a área de 
insolação dos fundos do edifício. -Área útil de 94,43. Área construída de 125,56. Q.P.I. no terreno de 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,120892. Apartamento 322: - Está situado no 32º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço. É constituído por: 
vestíbulo de entrada, sala, corredor, dois dormitórios, com armários embutidos, banheiro, cozinha, 
terraço de serviço, quarto de despêjo e W.C. de serviço. CONFRONTAÇÃO: Tem frente para a Rua 
Particular e confronta pelos fundos com a escadaria do bloco "A" e com a área de insolação dos fundos 



do edifício; pela esquerda de quem da Rua Particular olha para o prédio, faz divisa com o "hall" e poço 
dos elevadores sociais, com o poço e "hall" do elevador de serviço e com o apartamento 321 e pela 
direita com o apartamento 3.201 do bloco "B", com o corredor de circulação dêste bloco e com o 
apartamento 3.215 do bloco "B". Área útil de 93,08. Área construída de 123,77. Q.P.I. no terreno 
0,108610. Q.P.I. na construção de 0,119169. - "BLOCO "B" DE APARTAMENTOS" - Apartamento nº 101: 
- Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 12 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro 
e com o apartamento nº 102 do bloco "B". - Área útil de 26,95 - Área construída de 35,82- Quota Parte 
Ideal no terreno de 0,029850 - Quota Parte Ideal Construção 0,034488. - Apartamento nº 102: - Está 
situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 101, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 103. - Área útil 
de 26,95 - Área construída de 35,82- Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850 - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,034488. - Apartamento nº 103: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 102, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento nº 104. - Área útil de 26,50 - Área construída de 35,23- 
Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850 - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. - Apartamento nº 
104: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 103, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 105. - Área útil de 26,50- Área construída de 35,23- Quota Parte Ideal Terreno de 
0,029850 - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento nº 105: - Está situado no 1º andar 
e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 104, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 106. - Área útil de 26,90. - 
Área construída de 35,77. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,030610 - Quota Parte Ideal Construção de 
0,034441. - Apartamento nº 106: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 105, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de 
circulação e com o apartamento nº 107. - Área útil de 28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte 
Ideal Terreno de 0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 107: - Está 
situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 106, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 108. - Área útil 
de 28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150 - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,036818. - Apartamento nº 108: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 



dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 107, com o duto de ventilação do banheiro, com 
o corredor de circulação e com o apartamento nº 109. - Área útil de 28,75- Área construída de 38,24- 
Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 
109: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 108, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 110. - Área útil de 28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. - Apartamento nº 110: - Está situado no 1º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 109, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 111. - Área útil de 28,75- 
Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 
0,03688. Apartamento nº 111: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 110, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 112. - Área útil de 28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. - Apartamento nº 112: - Está situado no 1º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 111, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 113. - Área útil de 28,75 
- Área construída de 38,24 - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 
0036818. Apartamento nº 113: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 112, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 114. - Área útil de 28,75 - Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. - Apartamento nº 114: - Está situado no 1º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 113, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores 
do bloco "B". - Área útil de 29,70 - Área construída de 39,49- Q.P.I. no terreno de 0,033150 - Q.P.I na 
construção de 0,038022. Apartamento nº 115: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório 
separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento nº 12, do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 116 do bloco "B". - Área útil de 35,80 - Área construída de 
47,60- Q.P.I. no Terreno de 0,045670 - Q.P.I. na construção 0,045831. - Apartamento nº 116: - Está 
situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 115, com o 



corredor de circulação e duto de ventilação do "closet" e banheiro e com o apartamento 117. - Área 
útil de 35,20- Área construída de 46,80- Q.P.I. no terreno de 0,045670 - Q.P.I. na construção de 
0,045060. Apartamento nº 117: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento nº 116, com o corredor de circulação e duto de ventilação do "closet" e banheiro e com 
o apartamento 118. - Área útil de 40,85- Área construída de 54,32- Q.P.I. no terreno de 0,053990 - 
Q.P.I. na construção de 0,052301. - apartamento nº 118: - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 117, com o corredor de circulação e duto de ventilação do "closet" e 
banheiro e com o apartamento 119. - Área útil de 40,85- Área construída de 54,32- Q.P.I. no terreno 
de 0,056220 - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 119: - Está situado no 1º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento nº 118, com o corredor de circulação e duto de ventilação 
do "closet" e do banheiro e com o apartamento 120. - Área útil de 41,35 - Área construída de 54,98- 
Q.P.I. no terreno de 0,056220 - Q.P.I. na construção 0,052936. - Apartamento nº 120: - Está situado no 
1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
"closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 119, com o corredor de circulação e duto 
de ventilação do "closet" e banheiro e com o apartamento 11, do bloco "C". - Área útil de 41,70- Área 
construída de 55,45- Q.P.I. no terreno de 0,056220 - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE 
APARTAMENTOS - Apartamento nº 201: Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio  e confronta com o apartamento nº 22 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 202 do bloco "B". - Área útil de 26,95- Área 
construída de 35,82- Quota Parte Ideal terreno de 0,029850 - Quota Parte Ideal Construção de 
0,034488. - Apartamento nº 202: - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmera, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 201, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 203. - Área útil de 26,95- Área construída de 35,82- Quota Parte 
Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento nº 203: Está 
situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 202, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 204. - Área útil 
de 26,50- Área construída de 35,23 - Quota Parte Ideal terreno de 0,029850 - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,033920. - Apartamento nº 204: - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmera, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento nº 203, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento nº 205. - Área útil de 26,50- Área construída de 35,23- 
Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento nº 



205: Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio  e confronta com o 
apartamento 204, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 206. - Área útil de 26,90 - Área construída de 35,77- Quota Parte Ideal terreno de 
0,030610 - Quota Parte Ideal Construção de 0,034441. - Apartamento nº 206: - Está situado no 2º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmera, banheiro e um dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 205, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 207. - Área útil de 28,75 - 
Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 207: Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio  e confronta 
com o apartamento nº 206, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 208. - Área útil de 28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818- Apartamento nº 208: - Está situado no 2º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmera, banheiro e um dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 207, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 209. - Área útil de 28,75 
- Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção 
de 0,036818. - Apartamento 209: - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmera, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 208, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento 210. - Área útil de 28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal 
Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 210: Está situado 
no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio  e confronta com o apartamento 209, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 211. - Área útil de 
28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal terreno de 0,033150 - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,036818. - Apartamento 211: - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmera, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio 
e confronta com o apartamento 210, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento 212. - Área útil de 28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal 
Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 212: Está situado no 
2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio  e confronta com o apartamento 211, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 213. - Área útil de 28,75 - 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal terreno de 0,033150 - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. - Apartamento nº 213: - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmera, banheiro e um dormitório com 



armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 212, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento 214. - Área útil de 28,75- Área construída de 38,24- Quota Parte Ideal 
Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 214: Está situado 
no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio  e confronta com o apartamento 213, com o duto 
de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de 
elevadores do bloco "B" - Área útil de 29,70- Área construída de 39,49- Q.P.I. no terreno de 0,033150 - 
Q.P.I. na construção de 0,038022. - Apartamento nº 215: - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiros. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 22, do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 216 do bloco "B". - Área útil de 35,80- Área 
construída de 47,60- Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento 
nº 216: Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 215, com o 
corredor de circulação, e duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 217. - 
Área útil de 35,20- Área construída de 46,80- Q.P.I. no terreno de 0,045670 - Q.P.I. na construção de 
0,045060. - Apartamento nº 217: - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 216, com o corredor de circulação e duto de ventilação do 'closet" e banheiro e com o 
apartamento 218. - Área útil de 40,85- Área construída de 54,32- Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. 
na construção de 0,052301. Apartamento nº 218: Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório 
separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para A Rua Particular e confronta 
com o apartamento 217, com o corredor de circulação e duto de ventilação do "closet", e banheiro e 
com o apartamento 219. - Área útil de 40,85- Área construída de 54,32- Q.P.I. no terreno de 0,056220 
- Q.P.I. na construção de 0,052301. - Apartamento nº 219: - Está situado no 2º andar e tem acesso 
pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 218, com o corredor de circulação e duto de ventilação do "closet" e 
banheiro e com o apartamento 220. - Área útil de 41,35 - Área construída de 54,98- Q.P.I. no terreno 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. - Apartamento nº 220: - Está situado no 2º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 219, com o corredor de circulação e duto de ventilação do 
"closet" e banheiro e com o apartamento 21 do bloco "C". - Área útil de 41,70- Área construída de 
55,45- Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE 
APARTAMENTOS - Apartamento nº 301: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio 
e confronta com o apartamento nº 32 do Bloco "A",  com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento nº 302 do bloco "B". Área útil de 26,95. - Área construída 



de 35,82. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. 
Apartamento nº 302: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário embutido. 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 301, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 303. Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. - Quota Parte Ideal Terreno de 
0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento nº 303: - Está situado no 3º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 302, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 304. Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,033920. Apartamento nº 304: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário 
embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 303, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 305. Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento nº 305: - Está situado no 3º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 304, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 306. Área útil de 26,90. - 
Área construída de 35,77. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,034441. Apartamento nº 306: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário 
embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 305, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 307. Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 307: - Está situado no 3º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 306, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 308. Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 308: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário 
embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 307, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 309. Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 309: - Está situado no 3º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 308, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 310. Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 310: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 



andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário 
embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 309, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 311. Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 311: - Está situado no 3º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 310, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 312. Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 312: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário 
embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 311, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 313. Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 313: - Está situado no 3º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 312, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 314. Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 314: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro, um dormitório com armário 
embutido. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 313, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". Área útil de 29,70. - Área construída de 
39,49. - Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,038022. Apartamento nº 315: - Está 
situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. CONFRONTAÇÃO: 
- Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 32, do bloco "A", com o corredor 
de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento nº 316, do 
bloco "B". Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. - Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na 
construção de 0,045831. Apartamento nº 316: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório 
separados por armários e banheiro. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento nº 315, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do 
banheiro e com o apartamento nº 317. Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. - Q.P.I. no 
terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 317: - Está situado no 3º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
"closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 316, com o corredor de circulação, com o 
duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento nº 318. Área útil de 40,85. - Área 
construída de 54,32. - Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 
nº 318: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 317, com o 



corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento nº 
319. Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. - Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 319: - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório 
separados por armários e banheiro. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento nº 318, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do 
banheiro e com o apartamento nº 320. Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. - Q.P.I. no 
terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. Apartamento nº 320: - Está situado no 3º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
"closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 319, com o corredor de circulação, com o 
duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento nº 31 do bloco "C". Área útil de 
41,70. - Área construída de 55,45. - Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. 
BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 401: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 42 do bloco "A", com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 402 do bloco "B". - Área útil de 26,95. 
Área construída de 35,82. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,034488. Apartamento nº 402: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 401, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 403. - Área útil de 26,95. Área construída de 35,82. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento nº 403: - Está situado no 4º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 402, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 404. - Área útil de 26,50. 
Área construída de 35,23. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,033920. Apartamento nº 404: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 403, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 405. - Área útil de 26,50. Área construída de 35,23. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento nº 405: - Está situado no 4º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 404, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 406. - Área útil de 26,90. 
Área construída de 35,77. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,034441. Apartamento nº 406: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 405, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com o apto. 407. - Área útil de 28,75. Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 



0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 407: - Está situado no 4º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 406, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 408. - Área útil de 28,75. 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 408: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 407, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com o apartamento nº 409. - Área útil de 28,75. Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 409: - Está situado no 4º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 408, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 410. - Área útil de 28,75. 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 410: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 409, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 411. - Área útil de 28,75. Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 411: - Está situado no 4º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 410, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 412. - Área útil de 28,75. 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 412: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 411, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com o apartamento nº 413. - Área útil de 28,75. Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 413: - Está situado no 4º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 412, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 414. - Área útil de 28,75. 
Área construída de 38,24. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 414: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 413, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. Área construída de 
39,49. - Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,038022. 
Apartamento nº 415: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 



constituído por vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 42 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento nº 416 do bloco "B". - Área útil de 35,80. Área construída de 47,60. - Q.P.I. no terreno 
de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 416: - Está situado no 4º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, "closet", 
uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a 
Rua Particular e confronta com o apartamento nº 415, com o corredor de circulação, e duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento nº 417. - Área útil de 35,20. Área 
construída de 46,80. - Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento 
nº 417: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 416, com o 
corredor de circulação, e duto de ventilação do "closet" e banheiro e com o apartamento nº 418. - 
Área útil de 40,85. Área construída de 54,32. - Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 
0,052301. Apartamento nº 418: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento nº 417, com o corredor de circulação,  e duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento nº 419 do bloco "B". - Área útil de 40,85. Área construída de 54,32. - Q.P.I. no 
terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 419: - Está situado no 4º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por vestíbulo de entrada, 
"closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 418, com o corredor de circulação e 
duto de ventilação do "closet" e banheiro e com o apartamento nº 420. - Área útil de 41,35. Área 
construída de 54,98. - Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. Apartamento 
nº 420: - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 419, com o 
corredor de circulação e duto de ventilação do "closet" e banheiro e com o apartamento nº 41 do 
bloco "C". - Área útil de 41,70. Área construída de 55,45. - Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na 
construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento 501: - Está situado no 5º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 52 do bloco "A", 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 502 do 
bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Quota Parte 
Ideal Construção de 0,034488. Apartamento 502: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 501, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento nº 503. - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento 
503: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 



apartamento nº 502, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 504. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento 504: - Está situado no 5º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 503, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 505. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,033920. Apartamento 505: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 504, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 506. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,030610. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034441. Apartamento 506: - Está situado no 5º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 505, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 507. - Área útil de 
28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,036818. Apartamento 507: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 506, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação 
do banheiro e com o apartamento 508. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte 
Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 508: - Está 
situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 507, com o duto 
de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 509. - Área útil de 
28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,036818. Apartamento 509: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 508, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação 
do banheiro e com o apartamento 510. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte 
Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 510: - Está 
situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 509, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 511. - Área útil de 
28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,036818. Apartamento 511: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 510, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação 
do banheiro e com o apartamento nº 512. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte 



Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 512: - Está 
situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 511, com o duto 
de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 513. - Área útil de 
28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,036818. Apartamento 513: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 512, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação 
do banheiro e com o apartamento 514. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte 
Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 514: - Está 
situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 513, com o duto 
de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de 
elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 
0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. Apartamento 515: - Está situado no 5º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 52 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 516 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - 
Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. 
Apartamento 516: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 515, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 517. - Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - 
Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento 517: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 516, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 518. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 518: - Está situado no 
5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
"closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 157, com o corredor de circulação, com o 
duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 519. - Área útil de 40,85. - Área 
construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 
519: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 518, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 520. 
- Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção 
de 0,052936. Apartamento 520: - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 



armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 519, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 51 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno 
de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento 601: - 
Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 62 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro 
e com o apartamento nº 602 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Quota 
Parte Ideal terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento 602: - Está 
situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 601, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 603. - Área útil 
de 26,95. - Área construída de 35,82. Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,034488. Apartamento 603: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento nº 602, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento nº 604. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. 
Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento 
604: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 603, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 605. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento 605: - Está situado no 6º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 604, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 606. - Área útil de 26,90. - 
Área construída de 35,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,034441. Apartamento 606: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 605, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com o apartamento nº 607. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 607: - Está situado no 6º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 606, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 608. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 608: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 



com o apartamento 607, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 609. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 609: - Está situado no 6º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 608, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 610. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 610: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 609, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 611. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 611: - Está situado no 6º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 610, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 612. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 612: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 611, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 613. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 613: - Está situado no 6º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 612, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 614. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 614: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 613, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a 
rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. 
Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. Apartamento 615: - Está situado no 
6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
"closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 62 do bloco "A", com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 616 do bloco "B". 
- Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção 
de 0,045831. Apartamento 616: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 615, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 617. - Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 



0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento 617: - Está situado no 6º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 616, com o corredor de circulação, e duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apto 618. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no 
terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 618: - Está situado no 6º andar 
e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", 
uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
Rua Particular e confronta com o apartamento 617, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 619. - Área útil de 40,85. - Área construída 
de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 619: - Está 
situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 618, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 620. 
- Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção 
de 0,052936. Apartamento 620: - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 619, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 61 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno 
de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento 701: - 
Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 72 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro 
e com o apartamento nº 702 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Quota 
Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento 702: - Está 
situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 701, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 703. - Área útil 
de 26,95. - Área construída de 35,82. Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,034488. Apartamento 703: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento nº 702, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento nº 704. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. 
Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento 
704: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 703, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 705. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento 705: - Está situado no 7º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-



câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 704, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 706. - Área útil de 26,90. - 
Área construída de 35,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,034441. Apartamento 706: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 705, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com o apartamento nº 707. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 707: - Está situado no 7º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 706, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 708. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 708: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 707, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 709. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 709: - Está situado no 7º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 708, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 710. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 710: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 709, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 711. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 711: - Está situado no 7º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 710, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 712. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 712: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 711, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 713. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 713: - Está situado no 7º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 712, com o corredor de 



circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 714. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 714: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 713, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a 
rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. 
Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. Apartamento 715: - Está situado no 
7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
"closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 72 do bloco "A", com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 716 do bloco "B". 
- Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção 
de 0,045831. Apartamento 716: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 715, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 717. - Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento 717: - Está situado no 7º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 716, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 718. - Área útil de 40,85. - Área construída 
de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 718: - Está 
situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 717, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 719. 
- Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção 
de 0,052301. Apartamento 719: - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 718, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 720. - Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. Apartamento 720: - Está situado no 7º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 719, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 71 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área 
construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE 
APARTAMENTOS: - Apartamento 801: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento nº 82 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 802 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área 
construída de 35,82. Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 



0,034488. Apartamento 802: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 801, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 803. - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento 803: - Está situado no 8º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 802, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 804. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,033920. Apartamento 804: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 803, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 805. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento 805: - Está situado no 8º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 804, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 806. - Área útil de 26,90. - 
Área construída de 35,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,034441. Apartamento 806: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 805, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com o apartamento nº 807. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno 
de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 807: - Está situado no 8º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 806, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 808. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 808: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 807, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 809. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 809: - Está situado no 8º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 808, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 810. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento 810: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 



embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 809, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 811. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento 811: - Está situado no 8º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 810, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 812. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,036818. 
Apartamento 812: - Está situado no 8º andar tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 811, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 813. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I. na construção de 0,036818. Apartamento 813: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 812, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 814. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 814: - Está situado no 
8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 813, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores 
do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na 
construção de 0,038022. Apartamento 815: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório 
separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 816 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 816 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída 
de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento 816: - Está 
situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 815, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 817. 
- Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção 
de 0,045060. Apartamento 817: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 816, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 818. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 
0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 818: - Está situado no 8º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 817, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 819. - Área útil de 40,85. - Área construída 



de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 819: - Está 
situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 818, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 820. 
- Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção 
de 0,052936. Apartamento 820: - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 819, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 81 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno 
de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento 901: - 
Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 92 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro 
e com o apartamento nº 902 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.PI no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I. na construção de 0,034488. Apartamento 902: - Está situado no 9º andar 
e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-
câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 901, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 903. - Área útil de 26,95. - 
Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. 
Apartamento 903: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 902, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 904. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - 
Q.P.I na Construção de 0,033920. Apartamento 904: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 903, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento nº 905. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. 
Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento 905: - Está situado no 
9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 904, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 906. - Área útil de 26,90. - 
Área construída de 35,77. Q.P.I no terreno de 0,030610. - Q.P.I na construção de 0,034441. 
Apartamento 906: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 905, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento nº 907. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818.  Apartamento 907: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 



dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 906, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 908. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24.Q.P.I 
no terreno de 0,033150. - Q.P.I de construção de 0,036818. Apartamento 908: - Está situado no 9º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 907, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 909. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. de construção de 0,036818. 
Apartamento 909: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 908, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 910. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I 
no construção de 0,036818. Apartamento 910: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 909, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 911. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,036818. Apartamento 911: - Está situado no 
9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 910, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 912. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,036818. 
Apartamento 912: - Está situado no 9º andar tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 911, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 913. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I. na construção de 0,036818. Apartamento 913: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 912, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 914. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 914: - Está situado no 
9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 913, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores 
do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na 
construção de 0,038022. Apartamento 915: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório 
separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 92 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 916 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída 



de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento 916: - Está 
situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 915, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 917. 
- Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção 
de 0,045060. Apartamento 917: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 916, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 918. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 
0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 918: - Está situado no 9º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 917, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 919. - Área útil de 40,85. - Área construída 
de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento 919: - Está 
situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 918, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 920. 
- Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção 
de 0,052936. Apartamento 920: - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 919, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e 
com o apartamento 91 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno 
de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 
1.001: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 102 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1.002 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento nº 
1.002 - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1.001, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 1.003. - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034488. Apartamento nº 1.003: - Está situado no 10º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1.002, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1.004. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Quota Parte Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,033920. Apartamento nº 1.004: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 



do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1.003, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1.005. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Quota Parte 
Ideal Terreno de 0,029850. - Quota Parte Ideal Construção de 0,033920. Apartamento nº 1.005: - Está 
situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1.004, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1.006. - Área 
útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Quota Parte Ideal Terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,034441. Apartamento nº 1.006: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1.005, com o duto de ventilação do banheiro, 
com o corredor de circulação e com o apartamento nº 1.007. - Área útil de 28,75. - Área construída de 
38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. 
Apartamento 1007: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1.006, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1.008. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 1.008: - Está situado no 10º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1.007, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1.009. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 1.009: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 1.008, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento 1.010. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte 
Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 1.010: - Está 
situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1009, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1.011. - Área útil 
de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal 
Construção de 0,036818. Apartamento nº 1.011: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1010, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1.012. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 
1.012: - Está situado no 10º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 



CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1.011, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 1.013. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 0,036818. Apartamento nº 1.013: - Está situado no 10º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1.012, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1.014. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal Terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal Construção de 
0,036818. Apartamento nº 1.014: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 1.013, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de 
circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área 
construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. Apartamento 
nº 1.015: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 102 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 1.016 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno 
de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 1.016: - Está situado no 10º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", 
uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
Rua Particular e confronta com o apartamento 1.015, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1.017. - Área útil de 35,20. - Área 
construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento 
nº 1.017: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 
1.016, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 1.018. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - 
Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1.018: - Está situado no 10º andar e tem acesso 
pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1.017, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1.019. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1.019: - Está 
situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1.018, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
1.020. - Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na 
construção de 0,052936. Apartamento nº 1.020: - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1.019, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 



"closet" e do banheiro e com o apartamento 101 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída 
de 55,45. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE 
APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1.101: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento nº 112 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1102 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área 
construída de 35,82. Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 
1102 - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1101, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 1.103. - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - 
Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1103: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1102, com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1104. - Área útil de 26,50. - Área construída de 
35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1104: - Está 
situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1103, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1105. - Área 
útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,033920. Apartamento nº 1105: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1104, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1006. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Quota Parte 
Ideal Terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034441. Apartamento nº 1006: - Está 
situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1105, com o 
duto de ventilação do banheiro, com o o corredor de circulação e com o apartamento nº 1.007. - Área 
útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 
0,036818. Apartamento 1007: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 1106, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento 1108. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 
0,033150. -Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1108: - Está situado no 11º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1107, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1109. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 



1109: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1108, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1110. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1110: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1109, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1111. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1111: - Está situado no 
11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1110, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1112. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1112: - Está situado no 11º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1111, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 1113. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1113: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1112, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1114. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1114: - Está situado 
no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1113, com o 
duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de 
elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 
0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. Apartamento nº 1115: - Está situado no 11º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 112 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1116 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - 
Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. 
Apartamento nº 1116: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1115, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 1117. - Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - 
Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 1117: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 



confronta com o apartamento nº 1116, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1118. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1118: - Está situado 
no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1117, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1119. - Área útil de 40,85. - 
Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. 
Apartamento nº 1119: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1118, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 1120. - Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - 
Q.P.I. na construção de 0,052936. Apartamento nº 1120: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1119, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 111 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída 
de 55,45. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE 
APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1201: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento nº 122 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1202 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área 
construída de 35,82. Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 
1202 - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1201, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 1203. - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - 
Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1203: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1202, com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1204. - Área útil de 26,50. - Área construída de 
35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1204: - Está 
situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1203, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1205. - Área 
útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,033920. Apartamento nº 1205: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1204, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1206. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no 



terreno de 0,030610. - Q.P.I na construção de 0,034441. Apartamento nº 1206: - Está situado no 12º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1205, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 1207. - Área útil de 
28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1207: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1206, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1208. - Área útil de 28,75. - Área construída 1de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1208: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1207, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 1209. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1209: - Está situado no 
12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1208 com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1210. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1210: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1209, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1211. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1211: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1210, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1212. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1212: - Está situado no 
12º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1211, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1213. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1213: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1212, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1214. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1214: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 



fundos do prédio e confronta com o apartamento 1213, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 1215: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 122 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 1116 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 1216: - Está situado no 12º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 1215, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1217. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 1217: - 
Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 1216, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
1218. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 1218: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1217, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1219. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1219: - Está situado 
no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1218, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1220. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 1220: - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1219, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 121 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1301: 
- Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 132 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1.302 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1302 - Está situado 
no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1301, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1303. - Área 



útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 1303: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1302, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1304. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1304: - Está situado no 13º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1303, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1305. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 1305: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 1304, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 1306. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Quota Parte Ideal 
Terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal Construção de 0,034441. Apartamento nº 1306: - Está 
situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1305, com o 
duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 1307. - Área 
útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 
0,036818. Apartamento nº 1307: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1306, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento 1308. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno 
de 0,033150. -Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1308: - Está situado no 13º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1307, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1309. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
1309: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1308, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1310. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1310: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1309, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1311. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1311: - Está situado no 
13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 



ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1310, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1312. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1312: - Está situado no 13º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1313, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 1314. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1313: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1312, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1314. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1314: - Está situado 
no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1313, com o 
duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de 
elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 
0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. Apartamento nº 1315: - Está situado no 13º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 132 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1316 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - 
Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. 
Apartamento nº 1316: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1315, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 1317. - Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - 
Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 1317: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento nº 1316, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1318. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1318: - Está situado 
no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1317, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1319. - Área útil de 40,85. - 
Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. 
Apartamento nº 1319: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1318, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 



apartamento 1320. - Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - 
Q.P.I. na construção de 0,052936. Apartamento nº 1320: - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1319, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 131 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída 
de 55,45. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE 
APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1401: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento nº 142 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1402 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área 
construída de 35,82. Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 
1402 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1401, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 1403. - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - 
Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1403: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1402, com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1404. - Área útil de 26,50. - Área construída de 
35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1404: - Está 
situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1403, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1405. - Área 
útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,033920. Apartamento nº 1405: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1.404, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1406. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no 
terreno de 0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 1406: - Está situado no 14º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1405, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 1407. - Área útil de 
28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1407: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1406, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1408. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1408: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo 



corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1407, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 1409. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1409: - Está situado no 
14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1408, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1410. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1410: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1409, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1411. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1411: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1410, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1412. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1412: - Está situado no 
14º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1411, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1413. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1413: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1412, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1414. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1414: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1413, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 1415: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 142 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 1416 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 1416: - Está situado no 14º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 1415, com o corredor de circulação, com o duto de 



ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1417. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 1417: - 
Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 1416, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
1418. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 1418: - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1417, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1419. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1419: - Está situado 
no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1418, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1420. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 1420: - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1419, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 141 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1501: 
- Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 152 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1502 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1502 - Está situado 
no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1501, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1503. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 1503: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1502, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1504. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1504: - Está situado no 15º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1503, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1505. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 



Apartamento nº 1505: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 1504, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 1506. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I Terreno de 
0,030610. – Q.P.I na Construção de 0,034441. Apartamento nº 1506: - Está situado no 15º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1505, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 1507. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
1507: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1506, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1508. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1508: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1507, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 1509. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1509: - Está situado no 
15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1508, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1510. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1510: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1509, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1511. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1511: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1510, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1512. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1512: - Está situado no 
15º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1511, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1513. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1513: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 



apartamento 1512, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1514. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1514: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1513, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 1515: - Está situado no 151º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por 
armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 152 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e 
do banheiro e com o apartamento 1516 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. 
Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 1516: - Está situado 
no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1515, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1517. - Área útil de 35,20. - 
Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. 
Apartamento nº 1517: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 
1516, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 1518. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - 
Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1518: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1517, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1519. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1519: - Está situado 
no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1518, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1520. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 1520: - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1519, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 151 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1601: 
- Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 162 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1602 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 



Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1602 - Está situado 
no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1601, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1603. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 1603: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1602, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1604. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1604: - Está situado no 16º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1603, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1605. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 1605: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 1604, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 1606. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 1606: - Está situado no 16º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1605, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o o corredor de circulação e com o apartamento nº 1607. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
1607: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1606, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1608. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1608: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1607, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 1609. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1609: - Está situado no 
16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1608, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1610. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1610: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 



- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1609, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1611. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1611: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1610, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1612. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1612: - Está situado no 
16º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1611, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1613. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1613: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1612, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1614. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1614: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1613, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 1615: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 162 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 1616 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 1616: - Está situado no 16º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 1615, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1617. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 1617: - 
Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 1616, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
1618. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 1618: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1617, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1619. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 



Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1619: - Está situado 
no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1618, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1620. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 1620: - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1619, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 161 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1701: 
- Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 172 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1.702 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1702 - Está situado 
no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1701, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1703. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 1703: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1702, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1704. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1704: - Está situado no 17º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1703, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1705. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 1705: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 1704, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 1706. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 1706: - Está situado no 17º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1705, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 1707. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
1707: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 



por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1706, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1708. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1708: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1707, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 1709. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1709: - Está situado no 
17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1708, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1710. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1710: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1709, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1711. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1711: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1710, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1712. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1712: - Está situado no 
17º andar tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1711, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1713. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1713: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1712, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1714. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1714: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1713, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 1715: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 172 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 



o apartamento 1716 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 1716: - Está situado no 17º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 1715, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1717. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 1717: - 
Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 1716, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
1718. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 1718: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1717, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1719. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1719: - Está situado 
no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1718, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1720. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. 
Apartamento nº 1720: - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1719, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 171 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1801: 
- Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 182 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1802 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1802 - Está situado 
no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1801, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1803. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 1803: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1802, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1804. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1804: - Está situado no 18º 



andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1803, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1805. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 1805: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 1804, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 1806. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 1806: - Está situado no 18º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1805, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 1807. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
1807: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1806, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1808. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1808: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1807, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 1809. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1809: - Está situado no 
18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1808, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1810. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1810: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1809, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1811. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1811: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1810, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1812. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1812: - Está situado no 
18º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1811, com o duto de 



ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1813. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1813: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1812, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1814. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1814: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1813, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 1815: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 182 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 1816 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 1816: - Está situado no 18º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 1815, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1817. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 1817: - 
Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 1616, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
1818. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 1818: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1817, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1819. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1819: - Está situado 
no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1818, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1820. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 1820: - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1819, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 181 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 1901: 



- Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 192 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1902 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 1902 - Está situado 
no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1901, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1903. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 1903: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 1902, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 1904. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 1904: - Está situado no 19º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1903, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 1905. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 1905: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 1904, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 1906. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 1906: - Está situado no 19º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 1905, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 1907. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 35,77. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
1907: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 1906, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1908. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1908: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1907, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 1909. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1909: - Está situado no 
19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 



a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1908, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 1910. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1910: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1909, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1911. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1911: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1910, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 1912. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 1912: - Está situado no 
19º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1911, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 1913. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 1913: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 1912, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 1914. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 1914: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 1913, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 1915: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 192 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 1916 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 1916: - Está situado no 19º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 1915, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1917. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 1917: - 
Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 1916, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
1918. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 



construção de 0,052301. Apartamento nº 1918: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 1917, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 1919. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 1919: - Está situado 
no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1918, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 1920. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 1920: - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 1919, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 191 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 
2.001: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 202 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2002 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2002 - Está situado 
no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2001, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2003. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2003: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2002, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2004. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2004: - Está situado no 20º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2003, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2005. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2005: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2004, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2006. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2006: - Está situado no 20º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 



banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2005, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2007. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2007: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 2006, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2008. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2008: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2007, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2009. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2009: - Está situado no 
20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1908, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2010. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2010: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2009, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2011. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2011: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2010, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 2012. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2012: - Está situado no 
20º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2011, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 2013. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2013: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2012, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2014. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 2014: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2013, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 



29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 2015: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 202 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2016 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2016: - Está situado no 20º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2015, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2017. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2017: - 
Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2016, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2018. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2018: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2017, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2019. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2019: - Está situado 
no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2018, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2020. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2020: - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2019, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 201 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2101: 
- Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 212 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2102 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2102 - Está situado 
no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2101, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2103. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2103: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 



do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2102, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2104. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2104: - Está situado no 21º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2103, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2105. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2105: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2104, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2106. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2106: - Está situado no 21º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2105, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2107. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2107: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 2106, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2108. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2108: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2107, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2109. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2109: - Está situado no 
21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2108, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2110. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2110: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2109, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2111. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2111: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2110, com o corredor de circulação, com o duto de 



ventilação do banheiro e com o apartamento 2112. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2112: - Está situado no 
21º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2111, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 2113. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2113: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2112, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2114. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 2114: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2113, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 2115: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 212 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2116 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2116: - Está situado no 21º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2115, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2117. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2117: - 
Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2116, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2118. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2118: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2117, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2119. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2119: - Está situado 
no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2118, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2120. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2120: - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 



- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2119, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 211 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2201: 
- Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 222 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2202 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2202 - Está situado 
no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2201, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2203. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2203: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2202, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2204. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2204: - Está situado no 22º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2203, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2205. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2205: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2204, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2206. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2206: - Está situado no 22º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2205, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2207. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2207: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 2206, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2208. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2208: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 



fundos do prédio e confronta com o apartamento 2207, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2209. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2209: - Está situado no 
22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2208, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2210. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2210: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2209, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2211. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2211: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2210, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 2212. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2212: - Está situado no 
22º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2211, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 2213. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2213: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2212, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2214. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 2214: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2213, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 2215: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 222 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2216 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2216: - Está situado no 22º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2215, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2217. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2217: - 



Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2216, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2218. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2218: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2217, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2219. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2219: - Está situado 
no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2218, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2220. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2220: - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2219, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 221 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2301: 
- Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 232 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2302 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2302 - Está situado 
no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2301, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2303. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2303: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2302, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2304. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2304: - Está situado no 23º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2303, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2305. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2305: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 



embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2304, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2306. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,034441. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2306: - Está situado no 23º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2305, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2307. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2307: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 2306, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2308. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2308: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2307, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2309. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2309: - Está situado no 
23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2308, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2310. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2310: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2309, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2311. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2311: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2310, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 2312. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2312: - Está situado no 
23º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2311, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 2313. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2313: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2312, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2314. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 



Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 2314: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2313, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 2315: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 232 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2316 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2316: - Está situado no 23º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2315, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2317. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2317: - 
Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2316, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2318. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2318: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2317, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2319. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2319: - Está situado 
no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2318, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2320. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2320: - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2319, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 231 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2401- 
Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 242 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2402 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2402 - Está situado 
no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 



entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2401, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2403. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2403: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2402, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2404. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2404: - Está situado no 24º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2403, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2405. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2405: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2404, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2406. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2406: - Está situado no 24º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2405, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2407. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2407: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 2406, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2408. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2408: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2407, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2409. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2409: - Está situado no 
24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2408, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2410. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2410: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2409, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 



apartamento 2411. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2411: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2410, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 2412. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2412: - Está situado no 
24º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2411, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 2413. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2413: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2412, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2414. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 2414: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2413, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 2415: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 242 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2416 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2416: - Está situado no 24º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2415, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2417. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2417: - 
Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2416, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2418. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2418: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2417, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2419. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2419: - Está situado 
no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 



entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2418, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2420. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2420: - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2419, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 241 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2501: 
- Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 252 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2502 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2502 - Está situado 
no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2501, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2503. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2503: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2502, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2504. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2504: - Está situado no 25º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2503, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2505. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2505: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2504, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2506. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2506: - Está situado no 25º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2505, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2507. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2507: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 



apartamento nº 2506, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2508. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2508: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2507, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2509. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2509: - Está situado no 
25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2508, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2510. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2510: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2509, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2511. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2511: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2510, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 2512. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2512: - Está situado no 
25º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2511, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 2513. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2513: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2512, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2514. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 2514: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2513, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 2515: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 252 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2516 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2516: - Está situado no 25º andar e tem 



acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2515, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2517. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2517: - 
Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2516, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2518. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2518: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2517, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2519. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2519: - Está situado 
no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2518, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2520. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2520: - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2519, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 251 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2601: 
- Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 262 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2602 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2602 - Está situado 
no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2601, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2603. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2603: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2602, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2604. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2604: - Está situado no 26º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 



a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2603, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2605. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2605: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2604, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2606. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2606: - Está situado no 26º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2605, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2607. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2607: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 2606, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2608. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2608: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2607, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2609. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2609: - Está situado no 
26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2608, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2610. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2610: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2609, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2611. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2611: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2610, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 2612. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2612: - Está situado no 
26º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2611, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 2613. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 



Apartamento 2613: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2612, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2614. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 2614: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2613, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 2615: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 262 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2616 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2616: - Está situado no 26º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2615, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2617. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2617: - 
Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2616, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2618. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2618: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2617, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2619. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2619: - Está situado 
no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2618, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2620. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2620: - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2619, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 261 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2701: 
- Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 



CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 272 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2702 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2702 - Está situado 
no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2701, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2703. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2703: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2702, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2704. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2704: - Está situado no 27º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2703, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2705. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2705: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2704, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2706. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2706: - Está situado no 27º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2705, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2707. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2707: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 2706, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2708. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2708: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2707, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2709. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2709: - Está situado no 
27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2708, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2710. - Área útil de 28,75. - 



Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2710: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2709, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2711. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal no terreno de 
0,033150. – Quota Parte Ideal na construção de 0,036818. Apartamento 2711: - Está situado no 27º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2710, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2712. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2712: - Está situado no 27º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2711, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 2713. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal no terreno de 
0,033150. – Quota Parte Ideal na construção de 0,036818. Apartamento 2713: - Está situado no 27º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2712, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2714. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal no terreno de 0,033150. – Quota Parte Ideal na 
construção de 0,036818. Apartamento nº 2714: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2713, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento nº 2715: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 272 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2716 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2716: - Está situado no 27º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2715, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2717. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2717: - 
Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2716, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2718. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2718: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo 



corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2717, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2719. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2719: - Está situado 
no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2718, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2720. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2720: - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2719, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 271 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2801: 
- Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 282 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2802 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 38.24. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2802 - Está situado 
no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2801, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2803. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2803: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2802, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2804. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2804: - Está situado no 28º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2803, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2805. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2805: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2804, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2806. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2806: - Está situado no 28º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 



insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2805, com o duto de ventilação do 
banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 2807. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
2807: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 2806, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2808. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2808: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2807, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2809. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2809: - Está situado no 
28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2808, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2810. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2810: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2809, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2811. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2811: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2810, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 2812. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2812: - Está situado no 
28º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2811, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 2813. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2813: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2812, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2814. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 2814: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2813, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 



Apartamento nº 2815: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 282 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 2816 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2816: - Está situado no 28º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2815, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2817. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2817: - 
Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2816, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2818. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2818: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2817, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2819. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2819: - Está situado 
no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2818, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2820. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2820: - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2819, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 281 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 2901: 
- Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 292 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2902 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 2902 - Está situado 
no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2901, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2903. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 2903: - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 



armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 2902, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 2904. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 2904: - Está situado no 29º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2903, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 2905. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 2905: - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 2904, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 2906. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 
0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 2906: - Está no 29º andar e tem acesso 
pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro 
e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2905, com o duto de ventilação do banheiro, com 
o corredor de circulação e com o apartamento nº 2907. - Área útil de 28,75. - Área construída de 
38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2907: - Está 
situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 2906, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2908. - Área útil 
de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2908: - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2907, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 2909. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2909: - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2908, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 2910. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2910: - Está situado no 
29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2909, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2911. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 2911: - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 2910, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 2912. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 



Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2912: - Está situado no 29º andar  tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 2911, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 2913. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 2913: - Está situado no 
29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2912, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 2914. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento nº 2914: - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 2913, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com 
a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 
39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. Apartamento nº 2915: - Está 
situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 292 do bloco "A", 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 2916 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 2916: - Está situado no 29º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 2915, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2917. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 2917: - 
Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 2916, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
2918. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 2918: - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 2917, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 2919. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 2919: - Está situado 
no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2918, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 2920. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 2920: - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 



banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 2919, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 291 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE APARTAMENTOS: - Apartamento nº 3001: 
- Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 302 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 3002 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. 
Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 3002 - Está situado 
no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3001, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 3003. - Área 
útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,034488. Apartamento nº 3003: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 3002, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 3004. - Área útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no 
terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 3004: - Está situado no 30º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3003, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 3005. - Área útil de 26,50. - 
Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 3005: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento nº 3004, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e 
com o apartamento nº 3006. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Quota Parte Ideal no 
terreno de 0,030610. - Quota Parte Ideal. na construção de 0,034441. Apartamento nº 3006: - Está 
situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3005, com o 
duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 3007. - Área 
útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal no terreno de 0,033150. - Quota Parte 
Ideal na construção de 0,036818. Apartamento 3007: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3006, com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento 3008. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Quota Parte Ideal no terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal na construção de 0,036818. 
Apartamento 3008: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 



apartamento 3007, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 3009. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal no terreno de 
0,033150. - Quota Parte Ideal na construção de 0,036818. Apartamento 3009: - Está situado no 30º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3008, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 3010. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal no terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal na construção 
de 0,036818. Apartamento 3010: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 3009, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento 3011. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno 
de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3011: - Está situado no 30º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, 
banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3010, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 3012. - Área útil de 28,75. - Área 
construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 
3012: - Está situado no 30º andar  tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 3011, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o 
apartamento 3013. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3013: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 3012, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 3014. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 3014: - Está situado 
no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3013, com o 
duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de 
elevadores do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 
0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. Apartamento nº 3015: - Está situado no 30º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 302 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 3016 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - 
Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. 
Apartamento nº 3016: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 3015, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 3017. - Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - 



Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 3017: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento nº 3016, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 3018. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 3018: - Está situado 
no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 3017, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 3019. - Área útil de 40,85. - 
Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. 
Apartamento nº 3019: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 3018, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e banheiro e com o apartamento 
3020. - Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na 
construção de 0,052936. Apartamento nº 3020: - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 3019, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 301 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída 
de 55,45. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE 
APARTAMENTOS: - Apartamento nº 3101: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento nº 312 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 3102 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área 
construída de 35,82. Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 
3102 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 3101, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 3103. - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - 
Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 3103: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3102, com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 3104. - Área útil de 26,50. - Área construída de 
35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 3104: - Está 
situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apto. nº 3103, com o corredor 
de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 3105. - Área útil de 
26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. 
Apartamento nº 3105: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 



embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apto. nº 3104, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apto.  nº 3106. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no terreno de 0,030610. - Q.P.I. 
na construção de 0,034441. Apartamento nº 3106: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apto. nº 3105, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apto. nº 3107. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no 
terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3107: - Está situado no 31º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3106, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 3108. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 3108: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apto.  3107, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apto. 3109. - 
Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 
0,036818. Apartamento 3109: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 3108, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com 
o apartamento 3110. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3110: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 3109, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 3111. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3111: - Está situado no 
31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3110, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 3112. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Quota Parte Ideal no terreno de 0,033150. - Quota Parte Ideal na construção 
de 0,036818. Apartamento 3112: - Está situado no 31º andar  tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apto. 3111, com o duto de ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e 
com o apto. 3113. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I 
na construção de 0,036818. Apartamento 3113: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 3112, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e como apto. 3114. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no 
terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 3114: - Está situado no 31º 



andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3113, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores 
do bloco "B". - Área útil de 29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na 
construção de 0,038022. Apartamento nº 3115: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 312 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 3116 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - 
Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. 
Apartamento nº 3116: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 3115, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 3117. - Área útil de 35,20. - Área construída de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - 
Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 3117: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento nº 3116, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 3118. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 3118: - Está situado 
no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 3117, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 3119. - Área útil de 40,85. - 
Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. 
Apartamento nº 3119: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 3118, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 3120. - Área útil de 41,35. - Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - 
Q.P.I. na construção de 0,052936. Apartamento nº 3120: - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 3119, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 311 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída 
de 55,45. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "B" DE 
APARTAMENTOS: - Apartamento nº 3201: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento nº 322 do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 3202 do bloco "B". - Área útil de 26,95. - Área 
construída de 35,82. Q.P.I no Terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 
3202 - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - 



CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 3201, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento nº 3203. - Área útil de 26,95. - Área construída de 35,82. Q.P.I no terreno de 0,029850. - 
Q.P.I na construção de 0,034488. Apartamento nº 3203: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3202, com o corredor de circulação, com o duto 
de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 3204. - Área útil de 26,50. - Área construída de 
35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 0,033920. Apartamento nº 3204: - Está 
situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3203, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento nº 3205. - Área 
útil de 26,50. - Área construída de 35,23. Q.P.I no terreno de 0,029850. - Q.P.I na construção de 
0,033920. Apartamento nº 3205: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento nº 3204, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
banheiro e com o apartamento nº 3206. - Área útil de 26,90. - Área construída de 35,77. Q.P.I. no 
terreno de 0,030610. - Q.P.I. na construção de 0,034441. Apartamento nº 3206: - Está situado no 32º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento nº 3205, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento nº 3207. - Área útil de 
28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 3207: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento nº 3206, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 3208. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. -
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3208: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 3207, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 3209. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3209: - Está situado no 
32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3208, com o corredor de 
circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o apartamento 3210. - Área útil de 28,75. - 
Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 3210: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 3209, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 3211. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 



Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3211: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 3210, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do banheiro e com o apartamento 3212. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. 
Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento 3212: - Está situado no 
32º andar tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para 
a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3211, com o duto de 
ventilação do banheiro, com o corredor de circulação e com o apartamento 3213. - Área útil de 28,75. 
- Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - Q.P.I na construção de 0,036818. 
Apartamento 3213: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um dormitório com armário embutido. 
- CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 3212, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do banheiro e com o 
apartamento 3214. - Área útil de 28,75. - Área construída de 38,24. Q.P.I no terreno de 0,033150. - 
Q.P.I na construção de 0,036818. Apartamento nº 3214: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, ante-câmara, banheiro e um 
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área de insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 3213, com o duto de ventilação do banheiro, com o 
corredor de circulação e com a rampa de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B". - Área útil de 
29,70. - Área construída de 39,49. Q.P.I. no terreno de 0,033150. - Q.P.I. na construção de 0,038022. 
Apartamento 3215: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 322 
do bloco "A", com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com 
o apartamento 3216 do bloco "B". - Área útil de 35,80. - Área construída de 47,60. Q.P.I. no terreno de 
0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045831. Apartamento nº 3216: - Está situado no 32º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma 
sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 3215, com o corredor de circulação, com o duto de 
ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 3217. - Área útil de 35,20. - Área construída 
de 46,80. Q.P.I. no terreno de 0,045670. - Q.P.I. na construção de 0,045060. Apartamento nº 3217: - 
Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento nº 3216, com o 
corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 
3218. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. Q.P.I. no terreno de 0,053990. - Q.P.I. na 
construção de 0,052301. Apartamento nº 3218: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um 
dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
confronta com o apartamento 3217, com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do 
"closet" e do banheiro e com o apartamento 3219. - Área útil de 40,85. - Área construída de 54,32. 
Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052301. Apartamento nº 3219: - Está situado 
no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 



Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 3218, com o corredor de circulação, 
com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o apartamento 3220. - Área útil de 41,35. - 
Área construída de 54,98. Q.P.I. no terreno de 0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,052936. 
Apartamento nº 3220: - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. 
- É constituído por: vestíbulo de entrada, "closet", uma sala e um dormitório separados por armários e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 3219, 
com o corredor de circulação, com o duto de ventilação do "closet" e do banheiro e com o 
apartamento 321 do bloco "C". - Área útil de 41,70. - Área construída de 55,45. Q.P.I. no terreno de 
0,056220. - Q.P.I. na construção de 0,053389. BLOCO "C" APARTAMENTOS - Apartamento nº 11: - Está 
situado  no 1º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" de elevadores de 
serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, três dormitórios, com 
armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 120 do bloco "B", com a rampa de acesso ao "hall" de 
elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço dos elevadores 
sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 12 do bloco "C". - Área útil de 141,55. - Área 
construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. Apartamento 
nº 12: - Está situado no 1º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" de 
elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor com 
armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 11 do mesmo bloco, 
com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e escadaria e 
com o apartamento 11 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. Q.P.I. no 
terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - Apartamento nº 
21: - Está situado  no 2º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" de 
elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, três 
dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 220 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 22 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 22: - Está situado no 2º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 21 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 21 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 31: - Está situado  no 3º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, 
três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 320 do bloco "B", com a rampa de 



acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 32 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 32: -. Está situado no 3º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 31 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 31 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 41: - Está situado  no 4º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, 
três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 420 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 42 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 42: - Está situado no 4º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 41 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 41 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 51: - Está situado  no 5º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, 
três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 520 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 52 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 52: - Está situado no 5º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 51 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 51 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 61: - Está situado no 6º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, 
três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 



W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 620 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 62 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 62: - Está situado no 6º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 61 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 61 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 71: - Está situado  no 7º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, 
três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 720 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 72 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 72: - Está situado no 7º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 71 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 71 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 8: - Está situado no 8° andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, 
três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 820 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 802 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 82: - Está situado no 8º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 81 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 81 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 91: - Está situado no 9º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 



"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, 
três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 920 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 92 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 92: - Está situado no 9º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 91 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apto 91 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. Q.P.I. no 
terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - Apartamento nº 
101: - Está situado no 10º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" de 
elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor, três 
dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1020 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 102 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 102: - Está situado no 10º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 101 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 101 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 111: - Está situado  no 11º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1120 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 112 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 112: - Está situado no 11º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 111 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 111 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 



Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 121: - Está situado  no 12º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1.220 do bloco "B", com a rampa 
de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, 
poço dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 122 do bloco "C". - Área 
útil de 141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 
0,181223. Apartamento nº 122: - Está situado no 12º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma 
sala, corredor com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, 
cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 121 
do mesmo bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de 
serviço e escadaria e com o apartamento 121 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 
177,91. Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 131: - Está situado  no 13º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1.320 do bloco "B", com a rampa 
de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, 
poço dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 132 do bloco "C". - Área 
útil de 141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 
0,181223. Apartamento nº 132: - Está situado no 13º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma 
sala, corredor com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, 
cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 131 
do mesmo bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de 
serviço e escadaria e com o apartamento 131 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 
177,91. Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 141: - Está situado  no 14º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1420 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 142 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 142: - Está situado no 14º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 141 do mesmo 



bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 141 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS – 
Apartamento nº 151: - Está situado  no 15º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1.520 do bloco "B", com a rampa 
de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, 
poço dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 152 do bloco "C". - Área 
útil de 141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 
0,181223. Apartamento nº 152: - Está situado no 15º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma 
sala, corredor com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, 
cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 151 
do mesmo bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de 
serviço e escadaria e com o apartamento 151 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 
177,91. Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 161: - Está situado  no 16º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1.620 do bloco "B", com a rampa 
de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, 
poço dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 162 do bloco "C". - Área 
útil de 141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 
0,181223. Apartamento nº 162: - Está situado no 16º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma 
sala, corredor com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, 
cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 161 
do mesmo bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de 
serviço e escadaria e com o apartamento 161 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 
177,91. Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 171: - Está situado  no 17º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1720 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 172 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 172: - Está situado no 17° andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 



de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 171 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 171 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 181: - Está situado  no 18º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1820 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 182 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 182: - Está situado no 18º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 181 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 181 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 191: - Está situado  no 19º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 1920 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 192 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 192: - Está situado no 19º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 191 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 1911 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 201: - Está situado  no 20º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2020 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 202 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 202: - Está situado no 20º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 



"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 201 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 201 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 211: - Está situado  no 21º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2.120 do bloco "B", com a rampa 
de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, 
poço dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 212 do bloco "C". - Área 
útil de 141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 
0,181223. Apartamento nº 212: - Está situado no 21º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma 
sala, corredor com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, 
cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 211 
do mesmo bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de 
serviço e escadaria e com o apartamento 211 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 
177,91. Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 221: - Está situado  no 22º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2.220 do bloco "B", com a rampa 
de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, 
poço dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 222 do bloco "C". - Área 
útil de 141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 
0,181223. Apartamento nº 222: - Está situado no 22º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma 
sala, corredor com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, 
cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 221 
do mesmo bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de 
serviço e escadaria e com o apartamento 221 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 
177,91. Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 231: - Está situado  no 23º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2320 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 232 do bloco "C". - Área útil de 



141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 252: - Está situado no 23º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 231 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 231 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 241: - Está situado  no 24º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2.420 do bloco "B", com a rampa 
de acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, 
poço dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 242 do bloco "C". - Área 
útil de 141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 
0,181223. Apartamento nº 242: - Está situado no 24º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma 
sala, corredor com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, 
cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 241 
do mesmo bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de 
serviço e escadaria e com o apartamento 241 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 
177,91. Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 251: - Está situado  no 25º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2520 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 252 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 252: - Está situado no 25º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 251 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 251 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 261: - Está situado  no 26º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2620 do bloco "B", com a rampa de 



acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 262 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 262: - Está situado no 26º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 261 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 261 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 271: - Está situado  no 27º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2720 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 272 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 272: - Está situado no 27º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 271 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e m o apartamento 271 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 281: - Está situado  no 28º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2820 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 282 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 282: - Está situado no 28º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 281 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 281 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 291: - Está situado  no 29° andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 



terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 2920 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 292 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 392: - Está situado no 29º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 291 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 291 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 301: - Está situado  no 30º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3020 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 302 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 302: - Está situado no 30º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 301 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 301 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 311: - Está situado  no 31º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 
pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3120 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 312 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 312: - Está situado no 31º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 311 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 311 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "C" APARTAMENTOS - 
Apartamento nº 321: - Está situado  no 32º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e 



pelo "hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 3220 do bloco "B", com a rampa de 
acesso ao "hall" de elevadores do bloco "B", com a escadaria, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço 
dos elevadores sociais e "hall" social do bloco "C" e com o apartamento 322 do bloco "C". - Área útil de 
141,55. - Área construída de 188,22. Q.P.I. no terreno de 0,178980. Q.P.I. na construção de 0,181223. 
Apartamento nº 322: - Está situado no 32º andar e tem acessos pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" de elevadores de serviço e escada. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, corredor 
com armário embutido, três dormitórios com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto 
de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e 
fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 321 do mesmo 
bloco, com o "hall" e poço dos elevadores sociais, poço do elevador de serviço, "hall" de serviço e 
escadaria e com o apartamento 321 do bloco "D". - Área útil de 133,80. - Área construída de 177,91. 
Q.P.I. no terreno de 0,168370. Q.P.I. na construção de 0,171296. BLOCO "D" DE APARTAMENTOS : 
Apartamento nº 11: Está situado no 1º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo 
"hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, corredor, três 
dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 12 do bloco "C", com a escadaria do 
"hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 12 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 12: Está situado no 1º andar e tem acessos pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 11 do mesmo bloco, com o 
apartamento 14 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 21: Está situado no 2º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 22 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 22 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 22: Está situado no 2º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 21 do mesmo bloco, com o 
apartamento 24 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,0218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 31: Está situado no 3º andar e tem acesso pelo "hall" de 



elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 32 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 32 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 32: Está situado no 3º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 31 do mesmo bloco, com o 
apartamento 34 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 41: Está situado no 4º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 42 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 42 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 42: Está situado no 4º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 41 do mesmo bloco, com o 
apartamento 44 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 51: Está situado no 5º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 52 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 52 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 52: Está situado no 5º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 51 do mesmo bloco, com o 
apartamento 54 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 61: Está situado no 6º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 



corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 62 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 62 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 62: Está situado no 6º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 61 do mesmo bloco, com o 
apartamento 64 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 71: Está situado no 7º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 72 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 72 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 72: Está situado no 7º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 71 do mesmo bloco, com o 
apartamento 74 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 81: Está situado no 8º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 82 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 82 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 82: Está situado no 8º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 81 do mesmo bloco, com o 
apartamento 84 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 91: Está situado no 9º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 



terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 92 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 92 do 
bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. 
na construção de 0,218359. Apartamento nº 92: Está situado no 9º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação 
de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 91 do mesmo bloco, com o 
apartamento 94 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 101: Está situado no 10º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 102 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 102 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 102: Está situado no 10º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 101 do mesmo bloco, com 
o apartamento 104 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 111: Está situado no 11º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 112 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 112 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 112: Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 111 do mesmo bloco, com 
o apartamento 114 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 121: Está situado no 12º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 



de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 122 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 122 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 122: Está situado no 12º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 121 do mesmo bloco, com 
o apartamento 124 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 131: Está situado no 13º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 132 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 132 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 132: Está situado no 13º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 131 do mesmo bloco, com 
o apartamento 136 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 141: Está situado no 14º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 142 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 142 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 142: Está situado no 14º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 141 do mesmo bloco, com 
o apartamento 146 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 151: Está situado no 15º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 152 do bloco "C", com a escadaria 



do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 152 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 152: Está situado no 15º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 151 do mesmo bloco, com 
o apartamento 156 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 161: Está situado no 16º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 162 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 162 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 162: Está situado no 16º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 161 do mesmo bloco, com 
o apartamento 166 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 171: Está situado no 17º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 172 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 172 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 172: Está situado no 17º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 171 do mesmo bloco, com 
o apartamento 176 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 181: Está situado no 18º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 182 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 182 



do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 182: Está situado no 18º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de ventilação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de 
serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 181 do mesmo 
bloco, com o apartamento 186 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 
170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 
0,218359. BLOCO "D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 191: Está situado no 19º andar e tem 
acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído 
por: uma sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, 
quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular 
e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 192 do bloco 
"C", com a escadaria do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com 
o apartamento 192 do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno 
de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 192: Está situado no 19º andar e 
tem acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É 
constituído por: uma sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, 
lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a 
escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o 
apartamento 191 do mesmo bloco, com o apartamento 196 do bloco "E" e com o corredor de 
circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 
0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 201: 
Está situado no 20º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de 
serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários 
embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 202 do bloco "C", com a escadaria do "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 202 do bloco "D". `- Área 
útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 
0,218359. Apartamento nº 202: Está situado no 20º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores 
sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, corredor, 
três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e 
W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área de 
insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, tubulação de 
lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 201 do mesmo bloco, com o 
apartamento 206 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 211: Está situado no 21º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 212 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 212 



do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 212: Está situado no 21º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 211 do mesmo bloco, com 
o apartamento 216 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 221: Está situado no 22º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 222 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 222 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 222: Está situado 
no 22º andar e tem acesso pelo "hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e 
escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, 
banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e fundos para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com o 
apartamento 221 do bloco "E", com a escadaria do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" 
dos elevadores sociais e com o apartamento 221 do mesmo bloco. - Área útil de 170,55. - Área 
construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO "D" 
DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 231: Está situado no 23º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 232 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 232 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 232: Está situado no 23º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 231 do mesmo bloco, com 
o apartamento 236 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 241: Está situado no 24º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 242 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 242 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 



Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 242: Está situado no 24º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 241 do mesmo bloco, com 
o apartamento 246 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 251: Está situado no 25º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 252 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 252 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 252: Está situado no 25º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 251 do mesmo bloco, com 
o apartamento 256 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 261: Está situado no 26º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 262 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 262 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 262: Está situado no 26º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 261 do mesmo bloco, com 
o apartamento 266 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 271: Está situado no 27º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 272 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 272 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 272: Está situado no 27º andar e tem acesso pelo 



"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 271 do mesmo bloco, com 
o apartamento 276 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 281: Está situado no 28º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 282 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 282 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 282: Está situado no 28º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 281 do mesmo bloco, com 
o apartamento 286 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 291: Está situado no 29º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 292 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 292 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 292: Está situado no 29º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 291 do mesmo bloco, com 
o apartamento 296 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 301: Está situado no 30º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 302 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 302 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 302: Está situado no 30º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 



sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 301 do mesmo bloco, com 
o apartamento 306 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 311: Está situado no 31º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 312 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 312 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 312: Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 311 do mesmo bloco, com 
o apartamento 316 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"D" DE APARTAMENTOS : Apartamento nº 321: Está situado no 32º andar e tem acesso pelo "hall" de 
elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma sala dupla, 
corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de empregada, 
terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos para a área 
de insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 322 do bloco "C", com a escadaria 
do "hall" de serviço, tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais e com o apartamento 322 
do bloco "D". `- Área útil de 170,55. - Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - 
Q.P.I. na construção de 0,218359. Apartamento nº 322: Está situado no 32º andar e tem acesso pelo 
"hall" de elevadores sociais e pelo "hall" do elevador de serviço e escadaria. - É constituído por: uma 
sala dupla, corredor, três dormitórios, com armários embutidos, banheiro, lavabo, cozinha, quarto de 
empregada, terraço e W.C. de serviço. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e fundos 
para a área de insolação dos fundos do prédio e confronta com a escadaria do bloco, "hall" de serviço, 
tubulação de lixo, poço e "hall" dos elevadores sociais, com o apartamento 321 do mesmo bloco, com 
o apartamento 326 do bloco "E" e com o corredor de circulação do bloco "E". - Área útil de 170,55. - 
Área construída de 226,79. - Q.P.I. no terreno de 0,217220. - Q.P.I. na construção de 0,218359. BLOCO 
"E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 11 - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 12 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 12 - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 13 do mesmo bloco, com o 
apartamento 11 do bloco "F" e com o apartamento 11 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 



construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 13 - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 14 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 
com o apartamento 12 do mesmo bloco e com o apartamento 15 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - 
Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 0,081927. 
Apartamento nº 14 - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 12, do bloco "D", com o duto de 
ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 13 do bloco "E". - Área útil de 
62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. na construção de 0,079818. 
BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 21 - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, e junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 22 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 22 - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 23 do mesmo bloco, com o 
apartamento 21 do bloco "F" e com o apartamento 21 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 23 - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 24 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 
com o apartamento 22 do mesmo bloco e com o apartamento 25 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - 
Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 0,081927. 
Apartamento nº 24 - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 22, do bloco "D", com o duto de 
ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 23 do bloco "E". - Área útil de 
62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. na construção de 0,079818. 
BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 31 - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 32 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 32 - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 33 do mesmo bloco, com o 
apartamento 31 do bloco "F" e com o apartamento 31 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 33 - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 34 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 



com o apartamento 32 do mesmo bloco e com o apartamento 35 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - 
Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 0,081927. 
Apartamento nº 34 - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 32, do bloco "D", com o duto de 
ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 33 do bloco "E". - Área útil de 
62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. na construção de 0,079818. 
BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 41 - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 42 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 42 - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 43 do mesmo bloco, com o 
apartamento 41 do bloco "F" e com o apartamento 41 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 43 - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 44 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 
com o apartamento 42 do mesmo bloco e com o apartamento 45 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - 
Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 0,081927. 
Apartamento nº 44 - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 42, do bloco "D", com o duto de 
ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 43 do bloco "E". - Área útil de 
62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. na construção de 0,079818. 
BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 51 - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 52 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 52 - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 53 do mesmo bloco, com o 
apartamento 51 do bloco "F" e com o apartamento 51 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 53 - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 54 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 
com o apartamento 52 do mesmo bloco e com o apartamento 55 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - 
Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 0,081927. 
Apartamento nº 54 - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 



frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 52, do bloco "D", com o duto de 
ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 53 do bloco "E". - Área útil de 
62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. na construção de 0,079818. 
BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 61 - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 62 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 62 - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 63 do mesmo bloco, com o 
apartamento 61 do bloco "F" e com o apartamento 61 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 63 - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 64 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 
com o apartamento 62 do mesmo bloco e com o apartamento 65 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - 
Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 0,081927. 
Apartamento nº 64 - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 62, do bloco "D", com o duto de 
ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 63 do bloco "E". - Área útil de 
62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. na construção de 0,079818. 
BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 71 - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 72 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 72 - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 73 do mesmo bloco, com o 
apartamento 71 do bloco "F" e com o apartamento 71 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 73 - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 74 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 
com o apartamento 72 do mesmo bloco e com o apartamento 75 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - 
Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 0,081927. 
Apartamento nº 74 - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 72, do bloco "D", com o duto de 
ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 73 do bloco "E". - Área útil de 
62,35. - Área construída de 82,90. – Quota Parte Ideal no terreno de 0,094132. – Quota Parte Ideal na 
construção de 0,079818. BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 81 - Está situado no 8º 



andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
banheiro, cozinha e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 
apartamento 82 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Quota Parte Ideal 
no terreno de 0,050727. - Quota Parte Ideal na construção de 0,043009. Apartamento nº 82 - Está 
situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-
dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos e confronta com o corredor de circulação, poço de elevadores, com o 
apartamento 83 do mesmo bloco, com o apartamento 81 do bloco "F" e com o apartamento 81 do 
bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área construída de 51,12. - Quota Parte Ideal no terreno de 0,058049. 
- Quota Parte Ideal na construção de 0,049220. Apartamento nº 83 - Está situado no 8º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, um 
dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 
apartamento 84 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 82 do mesmo 
bloco e com o apartamento 85 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - Área construída de 85,09. - Q.P.I. no 
terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 0,081927. Apartamento nº 84 - Está situado no 8º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, 
passagem, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com 
o apartamento 82, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com 
o apto. 83 do bloco "E". - Área útil de 62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 
0,094132. - Q.P.I. na construção de 0,079818. BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 91 - 
Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
área insolação dos fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de 
circulação e com o apartamento 92 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 92 - Está situado no 
9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, 
"hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos e confronta com o corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 93 do 
mesmo bloco, com o apartamento 91 do bloco "F" e com o apartamento 91 do bloco "E". - Área útil de 
38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. 
Apartamento nº 93 - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 94 do mesmo bloco, 
com o corredor de circulação, com o apartamento 92 do mesmo bloco e com o apartamento 95 do 
bloco "F". - Área útil de 64,00. - Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na 
construção de 0,081927. Apartamento nº 94 - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 92, do bloco "D", 
com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 93 do bloco "E". - 
Área útil de 62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. na construção 
de 0,079818. BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 101 - Está situado no 10º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, 
cozinha e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 102 
do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - 



Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 102 - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com 
o corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 103 do mesmo bloco, com o 
apartamento 101 do bloco "F" e com o apartamento 101 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 103 - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 104 do mesmo bloco, com o corredor de 
circulação, com o apartamento 102 do mesmo bloco e com o apartamento 105 do bloco "F". - Área útil 
de 64,00. - Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - Q.P.I. na construção de 
0,081927. Apartamento nº 104 - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 102, do bloco 
"D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 103 do bloco 
"E". - Área útil de 62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. na 
construção de 0,079818. BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 111 - Está situado no 11º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
banheiro, cozinha e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 
apartamento 112 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 112 - Está situado no 11º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e 
confronta com o corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 113 do mesmo 
bloco, com o apartamento 111 do bloco "F" e com o apartamento 111 do bloco "E". - Área útil de 
38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. 
Apartamento nº 113 - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 114 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 112 do mesmo bloco e com o apartamento 
115 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - 
Q.P.I. na construção de 0,081927. Apartamento nº 114 - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 112, 
do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 113 
do bloco "E". - Área útil de 62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. 
na construção de 0,079818. BLOCO "E" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 121 - Está situado no 
12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
banheiro, cozinha e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 
apartamento 122 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 122 - Está situado no 12º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e 
confronta com o corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 123 do mesmo 



bloco, com o apartamento 121 do bloco "F" e com o apartamento 121 do bloco "E". - Área útil de 
38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. 
Apartamento nº 123 - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 124 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 122 do mesmo bloco e com o apartamento 
125 do bloco "F". - Área útil de 64,00. - Área construída de 85,09. - Q.P.I. no terreno de 0,096622. - 
Q.P.I. na construção de 0,081927. Apartamento nº 124 - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 122, 
do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 123 
do bloco "E". - Área útil de 62,35. - Área construída de 82,90. - Q.P.I. no terreno de 0,094132. - Q.P.I. 
na construção de 0,079818. Apartamento nº 131 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 132 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 132 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 133 do mesmo bloco, com o 
apartamento 131 do bloco "F" e com o apartamento 131 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 133 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 132 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 134 do mesmo bloco e com o apartamento 
135 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - 
Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 134 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de 
circulação e com o apartamento 135 do mesmo bloco, e com o apartamento 133 do mesmo bloco. - 
Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção 
de 0,042696. Apartamento nº 135 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 136, 
do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 134 do mesmo bloco. - Área útil 
de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 
0,044483. Apartamento nº 136 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha 
e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 
132, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 
135 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - 
Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 141 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 



escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 142 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 142 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 143 do mesmo bloco, com o 
apartamento 141 do bloco "F" e com o apartamento 141 do bloco "E". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 143 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 142 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 144 do mesmo bloco e com o apartamento 
145 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - 
Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 144 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 143 do 
mesmo bloco, e com o apartamento 145 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 
44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693. Apartamento nº 145 - Está 
situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-
dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 146, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com 
o apartamento 144 do mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no 
terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 0,044483. Apartamento nº 146 - Está situado no 14º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
Rua Particular e confronta com o apartamento 142, do bloco "D", com o duto de ventilação do 
banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 145 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área 
construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento 
nº 151 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de 
circulação e com o apartamento 152 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. 
- Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 152 - Está situado 
no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-
dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos e confronta com o corredor de circulação, poço de elevadores, com o 
apartamento 153 do mesmo bloco, com o apartamento 151 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 153 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 152 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 154 do mesmo bloco e com o apartamento 
155 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - 
Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 154 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de 



circulação com o apartamento 155 do mesmo bloco, e com o apartamento 153 do mesmo. - Área útil 
de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 
0,042693. Apartamento nº 155 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 156, do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 154 do mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - 
Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 0,044483. 
Apartamento nº 156 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 152, do bloco 
"D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 155 do bloco 
"E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - Q.P.I. na 
construção de 0,035326. Apartamento nº 161 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro,  e uma sala-
dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 162 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 162 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
apartamento 161 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e poço de elevadores com o 
apartamento 163 do mesmo bloco, e com o apartamento 161 do bloco “F”. - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 163 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala, um dormitório, “hall” de distribuição cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 162, com o 
apartamento 165 bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 
0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 164 - Está situado no 16º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araújo e confronta com o 
corredor de circulação e com o apartamento 165 do mesmo bloco, e  com o apartamento 163 do 
mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. 
na construção de 0,042693. Apartamento nº 165 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o 
apartamento 166, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 164 do 
mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. 
na construção de 0,044483. Apartamento nº 166 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" 
de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 162, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e 
com o apartamento 165 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no 
terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 171 - Está situado no 17º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro,  e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 



apartamento 172 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 172 - Está situado no 17º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e 
confronta com o apartamento 171 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e poço de 
elevadores e com o apartamento 173 do mesmo bloco, e com o apartamento 171 do bloco “F”. - Área 
útil de 38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 
0,049220. Apartamento nº 173 - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 
apartamento 172 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 174 do mesmo 
bloco e com o apartamento 175 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. 
no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 174 - Está situado no 17º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, 
“hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e 
confronta com o corredor de circulação com o apartamento 175, do mesmo bloco, com o 
apartamento 173 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35 - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  Apartamento nº 175 - Está situado no 17º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 176, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 174 do 
mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. 
na construção de 0,044483. Apartamento nº 176 - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" 
de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 172, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e 
com o apartamento 175 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no 
terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 181 - Está situado no 18º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
banheiro, cozinha e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 
apartamento 182 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 182 - Está situado no 18º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e 
confronta com o apartamento 181 do mesmo bloco e com o corredor de circulação e o poço de 
elevadores, com o apartamento 183 do mesmo bloco, e com o apartamento 181 do bloco “F”. - Área 
útil de 38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 
0,049220. Apartamento nº 183 - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição cozinha 
e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 182 do 
mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 184 do mesmo bloco e com o 
apartamento 185 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 
0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 184 - Está situado no 18º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório,  “hall” de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 



corredor de circulação com o apartamento 185, do mesmo bloco, o apartamento 183 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na 
construção de 0,042693.  Apartamento nº 185 - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 186, 
do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 184 do mesmo bloco. - Área útil 
de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 
0,044483. Apartamento nº 186 - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha 
e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 
182, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 
185 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - 
Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 191 - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro, e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 192 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 192 - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
apartamento 191 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e o poço de elevadores, com 
apartamento 193 do mesmo bloco e com o apartamento 191 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 193 - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala- dormitório, “hall” de distribuição cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 192 do mesmo 
bloco, e com o apartamento 195 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. 
no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 194 - Está situado no 19º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório,  
“hall” de distribuição cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e 
confronta com o corredor de circulação, com o apartamento 195 do mesmo bloco, com o 
apartamento 193 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  Apartamento nº 195 - Está situado no 19º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 196, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 194 do 
mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. 
na construção de 0,044483. Apartamento nº 196 - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" 
de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 192, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e 
com o apartamento 195 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no 
terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326.  Apartamento nº 201 - Está situado no 20º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro, e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 



apartamento 202 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 202 - Está situado no 20º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e 
confronta com o apartamento 201 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e o poço de 
elevadores, com o apartamento 203 do mesmo bloco e com o apartamento 201 do bloco "F". - Área 
útil de 38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 
0,049220. Apartamento nº 203 - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 
apartamento 202 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 204 do mesmo 
bloco e com o apartamento 205 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. 
no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 204 - Está situado no 20º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, 
“hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e 
confronta com o corredor de circulação, com o apartamento 205, do mesmo bloco, e com o 
apartamento 203 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  Apartamento nº 205 - Está situado no 20º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 206, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 204 do 
mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. 
na construção de 0,044483. Apartamento nº 206 - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" 
de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 202, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e 
com o apartamento 205 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no 
terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 211 - Está situado no 21º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 
apartamento 212 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 212 - Está situado no 21º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e 
confronta com o apartamento 211 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e o poço de 
elevadores, com o apartamento 213 do mesmo bloco e com o apartamento 211 do bloco "F". - Área 
útil de 38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 
0,049220. Apartamento nº 213 - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 
apartamento 212 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 214 do mesmo 
bloco e com o apartamento 215 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. 
no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 214 - Está situado no 21º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, 
“hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e 



confronta com o corredor de circulação, com o apartamento 215, do mesmo bloco, com o 
apartamento 213 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  Apartamento nº 215 - Está situado no 21º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 216, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 214 do 
mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. 
na construção de 0,044483. Apartamento nº 216 - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" 
de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 212, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e 
com o apartamento 215 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no 
terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 221 - Está situado no 22º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
banheiro, cozinha e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 
apartamento 222 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 222 - Está situado no 22º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 221 do mesmo bloco, com o corredor de circulação do poço de 
elevadores, com o apartamento 223 do mesmo bloco e com o apartamento 221 do bloco "F". - Área 
útil de 38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 
0,049220. Apartamento nº 223 - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição cozinha 
e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 222 do 
mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 224 do mesmo bloco e com o 
apartamento 225 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 
0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 224 - Está situado no 22º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 
corredor de circulação com o apartamento 225, do mesmo bloco, com o apartamento 223 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na 
construção de 0,042693.  Apartamento nº 225 - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 226, 
do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 224 do mesmo bloco. - Área útil 
de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 
0,044483. Apartamento nº 226 - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha 
e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 
222, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 
225 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - 
Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 231 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 



escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 232 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 232 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com 
o apartamento 231 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e o poço de elevadores, com 
apartamento 233 do mesmo bloco e com o apartamento 231 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 233 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 232 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 234 do mesmo bloco e com o apartamento 
235 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - 
Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 234 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de 
circulação, com apartamento 235, do mesmo bloco, com o apartamento 233 do mesmo bloco. - Área 
útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 
0,042693.  Apartamento nº 235 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 236, do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 234 do mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - 
Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 0,044483. 
Apartamento nº 236 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 232, do bloco 
"D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 235 do bloco 
"E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - Q.P.I. na 
construção de 0,035326. Apartamento nº 241 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro e uma sala-
dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 242 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 242 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
apartamento 241 do mesmo bloco, com o corredor de circulação do poço de elevadores, com o 
apartamento 243 do mesmo bloco e com o apartamento 241 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 243 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 242 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 244 do mesmo bloco e com o apartamento 
245 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - 
Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 244 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 



cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de 
circulação, com o apartamento 245, do mesmo bloco, e com o apartamento 243 do mesmo bloco. - 
Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção 
de 0,042693.  Apartamento nº 245 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 246, 
do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 244 do mesmo bloco. - Área útil 
de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 
0,044483. Apartamento nº 246 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha 
e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 
242, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 
245 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - 
Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 251 - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 252 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 252 - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
apartamento 251 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e o poço de elevadores, com o 
apartamento 253 do mesmo bloco e com o apartamento 251 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 253 - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 252 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 
com o apartamento 254 do mesmo bloco e com o apartamento 255 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - 
Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. 
Apartamento nº 254 - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 255, do 
mesmo bloco, e com o apartamento 253 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 
44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  Apartamento nº 255 - Está 
situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-
dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Particular e confronta com o apartamento 256, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com 
o apartamento 254 do mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no 
terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 0,044483. Apartamento nº 256 - Está situado no 25º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a 
Rua Particular e confronta com o apartamento 252, do bloco "D", com o duto de ventilação do 
banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 255 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área 
construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento 
nº 261 - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 



para a área insolação dos fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de 
circulação e com o apartamento 262 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. 
- Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 262 - Está situado 
no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-
dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos e confronta com o apartamento 261 do mesmo bloco, com o corredor de 
circulação e poço de elevadores e com apartamento 263 do mesmo bloco, e com o apartamento 261 
do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. 
na construção de 0,049220. Apartamento nº 263 - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” 
de distribuição cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta 
com o apartamento 262 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 264 do 
mesmo bloco e com o apartamento 265 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - 
Q.P.I. no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 264 - Está situado 
no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-
dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Araujo e confronta com o corredor de circulação, com o apartamento 265 do mesmo bloco, e com o 
apartamento 263 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  Apartamento nº 265 - Está situado no 26º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 266, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 264 do 
mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. 
na construção de 0,044483. Apartamento nº 266 - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" 
de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 262, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e 
com o apartamento 265 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no 
terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 271 - Está situado no 27º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro e uma sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio, junto à escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o 
apartamento 272 do mesmo bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050727. - Q.P.I. na construção de 0,043009. Apartamento nº 272 - Está situado no 27º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e 
confronta com o apartamento 271 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e poço de 
elevadores apartamento 273 do mesmo bloco e com o apartamento 271 do bloco "F". - Área útil de 
38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. 
Apartamento nº 273 - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 272 do mesmo bloco, com o corredor 
de circulação, com o apartamento 274 do mesmo bloco e com o apartamento 275 do bloco "F". - Área 
útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 
0,039236. Apartamento nº 274 - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 



CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de circulação e com o 
apartamento 275, do mesmo bloco e com o apartamento 273 do mesmo bloco ". - Área útil de 33,35. - 
Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  
Apartamento nº 275 - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 276, do mesmo bloco, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 274 do mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área 
construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 0,044483. Apartamento 
nº 276 - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 272, do bloco 
"D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 275 do bloco 
"E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - Q.P.I. na 
construção de 0,035326. Apartamento nº 281 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro, e uma sala-
dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 282 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 282 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
apartamento 281 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e poço de elevadores, com o 
apartamento 283 do mesmo bloco e com o apartamento 281 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 283 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 282 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, 
com o apartamento 284 do mesmo bloco e com o apartamento 285 do bloco "F". - Área útil de 35,65. - 
Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. 
Apartamento nº 284 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de circulação, com o 
apartamento 285, do mesmo bloco, e com o apartamento 283 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - 
Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  
Apartamento nº 285 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 286, do mesmo bloco, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 284 do mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área 
construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 0,044483. Apartamento 
nº 286 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 282, do bloco 
"D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 285 do bloco 
"E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - Q.P.I. na 
construção de 0,035326. Apartamento nº 291 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro, e uma sala-



dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 292 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 292 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com 
o apartamento 291 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e poço de elevadores, com o 
apartamento 293 do mesmo bloco e com o apartamento 291 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 293 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 292 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 294 do mesmo bloco e com o apartamento 
295 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - 
Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 294 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de 
circulação, com o apartamento 295, do mesmo bloco, e com o apartamento 293 do mesmo bloco. - 
Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção 
de 0,042693.  Apartamento nº 295 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 296, 
do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 294 do mesmo bloco. - Área útil 
de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 
0,044483. Apartamento nº 296 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha 
e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 
292, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 
295 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - 
Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 301 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 302 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 302 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com 
o apartamento 301 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e o poço de elevadores, com o 
apartamento 303 do mesmo bloco e com o apartamento 301 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 303 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 302 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 304 do mesmo bloco e com o apartamento 
305 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - 
Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 304 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo 



corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o corredor de 
circulação e com o apartamento 305 do mesmo bloco, e com o apartamento 303 do mesmo bloco. - 
Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,050349. - Q.P.I. na construção 
de 0,042693.  Apartamento nº 305 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 306, 
do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 304 do mesmo bloco. - Área útil 
de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 
0,044483. Apartamento nº 306 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha 
e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 
302, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 
305 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - 
Q.P.I. na construção de 0,035326. Apartamento nº 311 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro e uma 
sala-dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 312 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 312 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
apartamento 311 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e poço do elevadores, com o 
apartamento 313 do mesmo bloco e com o apartamento 311 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área 
construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento 
nº 313 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, “hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 312 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 314 do mesmo bloco e com o apartamento 
315 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. no terreno de 0,046273. - 
Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 314 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, passagem, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Arauju e confronta com o corredor de circulação 
com o apartamento 315, do mesmo bloco, e com o apartamento 313 do mesmo bloco. - Área útil de 
33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno de 0,054349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  
Apartamento nº 315 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 316, do mesmo bloco, com o 
corredor de circulação e com o apartamento 314 do mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área 
construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. na construção de 0,044483. Apartamento 
nº 316 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta com o apartamento 312, do bloco 
"D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e com o apartamento 315 do bloco 
"E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no terreno de 0,041669. - Q.P.I. na 
construção de 0,035326. Apartamento nº 321 - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor 



de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio, junto à 
escadaria do bloco e confronta com o corredor de circulação e com o apartamento 322 do mesmo 
bloco. - Área útil de 33,60. - Área construída de 44,67. - Q.P.I. no terreno de 0,050727. - Q.P.I. na 
construção de 0,043009. Apartamento nº 322 - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos e confronta com o 
corredor de circulação, poço de elevadores, com o apartamento 323 do mesmo bloco, com o 
apartamento 321 do bloco "F". - Área útil de 38,45. - Área construída de 51,12. - Q.P.I. no terreno de 
0,058049. - Q.P.I. na construção de 0,049220. Apartamento nº 323 - Está situado no 32º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala, um 
dormitório, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 
apartamento 324 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 322 do mesmo 
bloco e com o apartamento 325 do bloco "F". - Área útil de 30,65. - Área construída de 40,75. - Q.P.I. 
no terreno de 0,046273. - Q.P.I. na construção de 0,039236. Apartamento nº 324 - Está situado no 32º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, 
“hall” de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e 
confronta com o corredor de circulação, com o apartamento 325, do mesmo bloco, e com o 
apartamento 323 do mesmo bloco. - Área útil de 33,35. - Área construída de 44,34. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050349. - Q.P.I. na construção de 0,042693.  Apartamento nº 325 - Está situado no 32º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 326, do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o apartamento 324 do 
mesmo bloco. - Área útil de 34,75. - Área construída de 46,20. - Q.P.I. no terreno de 0,052463. - Q.P.I. 
na construção de 0,044483. Apartamento nº 326 - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, uma sala-dormitório, "hall" 
de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Particular e confronta 
com o apartamento 322, do bloco "D", com o duto de ventilação do banheiro, corredor de circulação e 
com o apartamento 325 do bloco "E". - Área útil de 27,60. - Área construída de 36,69. - Q.P.I. no 
terreno de 0,041669. - Q.P.I. na construção de 0,035326.  BLOCO "F" DE APARTAMENTOS: 
Apartamento nº 11 - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com 
o apartamento 12 do bloco "E" com o corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o 
apartamento 15 do bloco "F". - Área útil de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 
0,059080. - Q.P.I. na construção de 0,039553. Apartamento nº 12 - Está situado no 1º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor 
interno, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 11 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área 
útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 
0,034816. Apartamento nº 13 - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com 
armários embutidos. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, com o corredor de circulação com o 
apartamento 14 do mesmo bloco e com o recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua 



Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 
0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento nº 14 - Está situado no 1º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, com 
armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Araujo e confronta com o apartamento 15 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o 
apartamento 13 do mesmo bloco e com a lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo 
olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - 
Q.P.I. na construção de 0,078471.Apartamento nº 15 - Está situado no 1º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um 
dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta 
com o apartamento 13 do bloco "E", com o apartamento 11 do bloco "F", com o corredor de 
circulação e com o apartamento 14 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - 
Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO "F" DE APARTAMENTOS: 
Apartamento nº 21 - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com 
o apartamento 22 do bloco "E", com o apartamento 22 do bloco "F", com o corredor de circulação, 
com o poço dos elevadores e com o apartamento 25 do bloco "F". - Área útil de 30,90. - Área 
construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 0,039553. Apartamento 
nº 22 - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório, com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 21 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de acesso à 
escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno de 
0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 23 - Está situado no 2º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 24 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 24 - Está situado no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 25 do mesmo bloco, 
com o corredor de circulação, com o apartamento 23 do mesmo bloco e com a lateral do edifício, do 
lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. 
- Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento nº 25 - Está situado 
no 2º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, 
passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 23 do bloco "E", com o apartamento 21 do 
bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 14 do bloco "F", com o corredor de 
circulação e com o apartamento 24 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - 
Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO "F" DE APARTAMENTOS: 
Apartamento nº 31 - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de distribuição, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com 



o apartamento 32 do bloco "E", com o apartamento 32 do bloco "F", com o corredor de circulação, 
com o poço dos elevadores e com o apartamento 35 do bloco "F". - Área útil de 30,90. - Área 
construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 0,039553. Apartamento 
nº 32 - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com armário 
embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta 
com o apartamento 31 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de acesso à 
escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno de 
0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 33 - Está situado no 3º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 34 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 34 - Está situado no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 35 do mesmo bloco, 
com o corredor de circulação, com o apartamento 33 do mesmo bloco e com a lateral do edifício, do 
lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. 
- Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471.Apartamento nº 35 - Está situado 
no 3º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, 
passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 33 do bloco "E", com o apartamento 31 do 
bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 34 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - 
Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO 
"F" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 41 - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 42 do bloco "E", com o apartamento 42 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 45 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 42 - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 41 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 43 - Está situado no 
4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa 
do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 44 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 44 - Está situado no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 



CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 45 do mesmo bloco, 
com o corredor de circulação, com o apartamento 43 do mesmo bloco e com a lateral do edifício, do 
lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. 
- Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471.Apartamento nº 45 - Está situado 
no 4º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, 
passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 43 do bloco "E", com o apartamento 41 do 
bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 44 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - 
Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO 
"F" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 51 - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 52 do bloco "E", com o apartamento 52 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 55 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 52 - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 51 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 53 - Está situado no 
5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa 
do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 5 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 54 - Está situado no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 55 do mesmo bloco, 
com o corredor de circulação, com o apartamento 53 do mesmo bloco e com a lateral do edifício, do 
lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. 
- Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471.Apartamento nº 55 - Está situado 
no 5º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, 
passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 53 do bloco "E", com o apartamento 51 do 
bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 54 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - 
Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO 
"F" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 61 - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 62 do bloco "E", com o apartamento 62 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 65 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 62 - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-



dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 61 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 63 - Está situado no 
6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa 
do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 64 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Quota.P.I. na construção de 0,032765. 
Apartamento nº 64 - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 65 do 
mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 63 do mesmo bloco e com a lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 65 - Está situado no 6º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 63 do bloco "E", com o apartamento 61 
do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 64 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - 
Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO 
"F" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 71 - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 72 do bloco "E", com o apartamento 72 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 75 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 72 - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 71 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 73 - Está situado no 
7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa 
do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 74 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 74 - Está situado no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 75 do mesmo bloco, 
com o corredor de circulação, com o apartamento 73 do mesmo bloco e com a lateral do edifício, do 
lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. 
- Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento nº 75 - Está situado 
no 7º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, 



passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 73 do bloco "E", com o apartamento 71 do 
bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 74 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - 
Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO 
"F" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 81 - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 82 do bloco "E", com o apartamento 82 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 85 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 82 - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 81 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 83 - Está situado no 
8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 
cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa 
do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 84 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 84 - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 85 do mesmo bloco, 
com o corredor de circulação, com o apartamento 83 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471.Apartamento 
nº 85 - Está situado no 8º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 83 do bloco "E", com o apartamento 81 
do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 84 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - 
Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO 
"F" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 91 - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 92 do bloco "E", com o apartamento 92 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 95 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 92 - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do 
andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 91 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 93 - Está situado no 
9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, 



cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa 
do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 94 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 94 - Está situado no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: 
uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 95 do mesmo bloco, 
com o corredor de circulação, com o apartamento 93 do mesmo bloco e com a lateral do edifício, do 
lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. 
- Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento nº 95 - Está situado 
no 9º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, 
passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 93 do bloco "E", com o apartamento 91 do 
bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 94 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - 
Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO 
"F" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 101 - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 102 do bloco "E", com o apartamento 102 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 105 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 102 - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 101 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 103 - Está situado 
no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria 
externa do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 104 do mesmo bloco e com o 
recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 
25,60. - Área construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. 
Apartamento nº 104 - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 105 do 
mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 103 do mesmo bloco e com recuo a 
lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - 
Área construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. 
Apartamento nº 105 - Está situado no 10º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 103 do bloco "E", 
com o apartamento 101 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 104 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. BLOCO "F" DE APARTAMENTOS: Apartamento nº 111 - Está situado no 11º 



andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, 
com armários embutidos, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 112 do bloco "E", com o 
apartamento 112 do bloco "F", com o corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o 
apartamento 115 do bloco "F". - Área útil de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 
0,059080. - Q.P.I. na construção de 0,039553. Apartamento nº 112 - Está situado no 11º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor 
interno, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 111 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área 
útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 
0,034816. Apartamento nº 113 - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, com o corredor de circulação com o 
apartamento 114 do mesmo bloco e com o recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua 
Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 
0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento nº 114 - Está situado no 11º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, com 
armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua 
Araujo e confronta com o apartamento 115 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o 
apartamento 113 do mesmo bloco e com o recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua 
Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 
0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento nº 115 - Está situado no 11º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, passagem, cozinha, 
banheiro e um dormitório, com armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo 
e confronta com o apartamento 113 do bloco "E", com o apartamento 111 do bloco "F", com o 
corredor de circulação e com o apartamento 114 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída 
de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. BLOCO "F" DE 
APARTAMENTOS: Apartamento nº 121 - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 122 do bloco "E", com o apartamento 122 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 125 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 122 - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 121 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 123 - Está situado 
no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria 
externa do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 124 do mesmo bloco e com o 
recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 



25,60. - Área construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. 
Apartamento nº 124 - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 125 do 
mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 123 do mesmo bloco e com a lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 125 - Está situado no 12º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 123 do bloco "E", 
com o apartamento 121 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 124 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 131 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 132 do bloco "E", com o apartamento 132 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 135 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 132 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 131 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 133 - Está situado no 13º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 134 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 134 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 135 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 133 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 135 - Está situado no 13º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 133 do bloco "E", 
com o apartamento 131 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 134 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 141 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 142 do bloco "E", com o apartamento 142 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 145 do bloco "F". - Área útil 



de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 142 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 141 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 143 - Está situado no 14º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 144 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 144 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 145 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 143 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 145 - Está situado no 14º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 143 do bloco "E", 
com o apartamento 141 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 144 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 151 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 152 do bloco "E", com o apartamento 152 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 155 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 152 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 151 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 153 - Está situado no 15º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 154 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 154 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 155 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 153 do mesmo bloco e com o recuo lateral 



do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 155 - Está situado no 15º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 153 do bloco "E", 
com o apartamento 151 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 154 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 161 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 162 do bloco "E", com o apartamento 162 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 165 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 162 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 161 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 163 - Está situado no 16º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 164 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 164 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 165 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 163 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 165 - Está situado no 16º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 163 do bloco "E", 
com o apartamento 161 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 164 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 171 - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 172 do bloco "E", com o apartamento 172 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 175 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 172 - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 171 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 



corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 173 - Está situado 
no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria 
externa do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 174 do mesmo bloco e com o 
recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 
25,60. - Área construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. 
Apartamento nº 174 - Está situado no 17º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 175 do 
mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 173 do mesmo bloco e com o recuo 
lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - 
Área construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. 
Apartamento nº 175 - Está situado no 11º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 173 do bloco "E", 
com o apartamento 171 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 174 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 181 - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 182 do bloco "E", com o apartamento 182 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 185 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 182 - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-
dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos 
do prédio e confronta com o apartamento 181 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o 
corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - 
Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 183 - Está situado 
no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de 
entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem 
frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria 
externa do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 184 do mesmo bloco e com o 
recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 
25,60. - Área construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. 
Apartamento nº 184 - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e 
banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 185 do 
mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 183 do mesmo bloco e com o recuo 
lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - 
Área construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. 
Apartamento nº 185 - Está situado no 18º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 183 do bloco "E", 



com o apartamento 181 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 184 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 191 - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 192 do bloco "E", com o apartamento 192 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 195 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 192 - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 191 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 193 - Está situado no 19º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 194 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 194 - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 195 do mesmo 
bloco, o recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil 
de 61,30. - Área construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 
0,078471. Apartamento nº 195 - Está situado no 19º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário 
embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 193 do 
bloco "E", com o apartamento 191 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 
194 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - 
Q.P.I. na construção de 0,069131. Apartamento nº 201 - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, 
"hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apto 202 do bloco "E", com o apartamento 202 do bloco "F", com 
o corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apto 205 do bloco "F". - Área útil de 
30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 0,039553. 
Apartamento nº 202 - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É 
constituído por: vestíbulo de entrada, corredor interno, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 201 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 203 - Está situado no 20º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 204 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 



edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 204 - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 205 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 203 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 205 - Está situado no 20º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 203 do bloco "E", 
com o apartamento 201 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 204 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 211 - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 212 do bloco "E", com o apartamento 212 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 215 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 212 - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 211 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 213 - Está situado no 21º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 214 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 214 - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 215 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 213 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 215 - Está situado no 21º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 213 do bloco "E", 
com o apartamento 211 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 214 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 221 - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 222 do bloco "E", com o apartamento 222 do bloco "F", com o 



corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 225 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 222 - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 221 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 223 - Está situado no 22º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 224 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 224 - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 225 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 223 do mesmo bloco e com a lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 225 - Está situado no 22º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 223 do bloco "E", 
com o apartamento 221 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 224 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 231 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 232 do bloco "E", com o apartamento 232 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 235 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 232 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 231 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 233 - Está situado no 23º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 234 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 234 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 235 do mesmo 



bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 233 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 235 - Está situado no 23º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 233 do bloco "E", 
com o apartamento 231 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 234 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 241 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 242 do bloco "E", com o apartamento 242 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 245 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 242 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 241 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 243 - Está situado no 24º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 244 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 244 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 245 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 243 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 245 - Está situado no 24º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 243 do bloco "E", 
com o apartamento 241 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 244 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 251 - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 252 do bloco "E", com o apartamento 252 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 255 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 252 - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 



confronta com o apartamento 251 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 253 - Está situado no 25º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 254 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 254 - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 255 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 253 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 255 - Está situado no 25º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 253 do bloco "E", 
com o apartamento 251 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 254 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 261 - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 262 do bloco "E", com o apartamento 262 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 265 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 262 - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 261 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 263 - Está situado no 26º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 264 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 264 - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 265 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 263 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 265 - Está situado no 26º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 



CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 263 do bloco "E", 
com o apartamento 261 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 264 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 271 - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 272 do bloco "E", com o apartamento 272 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 275 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 272 - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 271 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 273 - Está situado no 27º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 274 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 274 - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 275 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 273 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 275 - Está situado no 27º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 273 do bloco "E", 
com o apartamento 271 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 274 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. – Quota Parte Ideal. no terreno de 
0,082820. – Quota Parte Idea. na construção de 0,069131. Apartamento nº 281 - Está situado no 28º 
andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, 
com armários embutidos, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente 
para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 282 do bloco "E", com o 
apartamento 282 do bloco "F", com o corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o 
apartamento 285 do bloco "F". - Área útil de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 
0,059080. - Q.P.I. na construção de 0,039553. Apartamento nº 282 - Está situado no 28º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, 
cozinha e uma sala-dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 281 do mesmo bloco, com o corredor 
de circulação e com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área 
construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento 
nº 283 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: vestíbulo de entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - 



CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor 
de acesso à escadaria externa do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 284 do 
mesmo bloco e com o recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o 
prédio. - Área útil de 25,60. - Área construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na 
construção de 0,032765. Apartamento nº 284 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor 
interno, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 
apartamento 285 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 283 do mesmo 
bloco e com o recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - 
Área útil de 61,30. - Área construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção 
de 0,078471. Apartamento nº 285 - Está situado no 28º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com 
armário embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 
283 do bloco "E", com o apartamento 281 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o 
apartamento 284 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 
0,082820. - Q.P.I. na construção de 0,069131. Apartamento nº 291 - Está situado no 29º andar e tem 
acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários 
embutidos, "hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o apartamento 292 do bloco "E", com o apartamento 
292 do bloco "F", com o corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 295 
do bloco "F". - Área útil de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. 
na construção de 0,039553. Apartamento nº 292 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma 
sala-dormitório com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 291 do mesmo bloco, com o corredor de circulação 
e com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 
36,16. - Q.P.I. no terreno de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 293 - Está 
situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo 
de entrada, cozinha, banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - 
Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à 
escadaria externa do bloco, com o corredor de circulação com o apartamento 294 do mesmo bloco e 
com o recuo lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil 
de 25,60. - Área construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 
0,032765. Apartamento nº 294 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, 
cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o 
apartamento 295 do mesmo bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 293 do mesmo 
bloco e com a lateral do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil 
de 61,30. - Área construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 
0,078471. Apartamento nº 295 - Está situado no 29º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário 
embutido, - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 293 do 
bloco "E", com o apartamento 291 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 
294 do bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - 
Q.P.I. na construção de 0,069131. Apartamento nº 301 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo 
corredor de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, 



"hall" de distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos 
fundos do prédio e confronta com o apartamento 302 do bloco "E", com o apartamento 302 do bloco 
"F", com o corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 305 do bloco "F". 
- Área útil de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção 
de 0,039553. Apartamento nº 302 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de 
circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório 
com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 301 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 303 - Está situado no 30º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 304 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 304 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 305 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 303 do mesmo bloco e com a lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 305 - Está situado no 30º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 303 do bloco "E", 
com o apartamento 301 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 304 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 311 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 312 do bloco "E", com o apartamento 312 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 315 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 312 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 311 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 313 - Está situado no 31º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 314 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 314 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 



por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 315 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 313 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 315 - Está situado no 31º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 313 do bloco "E", 
com o apartamento 311 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 314 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. Apartamento nº 321 - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor 
de circulação do andar. - É constituído por: uma sala-dormitório, com armários embutidos, "hall" de 
distribuição, cozinha e banheiro. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do 
prédio e confronta com o apartamento 322 do bloco "E", com o apartamento 322 do bloco "F", com o 
corredor de circulação, com o poço dos elevadores e com o apartamento 325 do bloco "F". - Área útil 
de 30,90. - Área construída de 41,08. - Q.P.I. no terreno de 0,059080. - Q.P.I. na construção de 
0,039553. Apartamento nº 322 - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação 
do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, banheiro, cozinha e uma sala-dormitório com 
armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área insolação dos fundos do prédio e 
confronta com o apartamento 321 do mesmo bloco, com o corredor de circulação e com o corredor de 
acesso à escadaria externa do bloco. - Área útil de 27,20. - Área construída de 36,16. - Q.P.I. no terreno 
de 0,050490. - Q.P.I. na construção de 0,034816. Apartamento nº 323 - Está situado no 32º andar e 
tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído por: vestíbulo de entrada, cozinha, 
banheiro e uma sala-dormitório, com armário embutido. - CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a área 
insolação dos fundos do prédio e confronta com o corredor de acesso à escadaria externa do bloco, 
com o corredor de circulação com o apartamento 324 do mesmo bloco e com o recuo lateral do 
edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 25,60. - Área 
construída de 34,03. - Q.P.I. no terreno de 0,039190. - Q.P.I. na construção de 0,032765. Apartamento 
nº 324 - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, um dormitório, com armário embutido, corredor interno, cozinha e banheiro. - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 325 do mesmo 
bloco, com o corredor de circulação, com o apartamento 323 do mesmo bloco e com o recuo lateral 
do edifício, do lado direito de quem da Rua Araujo olha para o prédio. - Área útil de 61,30. - Área 
construída de 81,50. - Q.P.I. no terreno de 0,095450. - Q.P.I. na construção de 0,078471. Apartamento 
nº 325 - Está situado no 32º andar e tem acesso pelo corredor de circulação do andar. - É constituído 
por: uma sala, passagem, cozinha, banheiro e um dormitório, com armário embutido, - 
CONFRONTAÇÃO: - Tem frente para a Rua Araujo e confronta com o apartamento 323 do bloco "E", 
com o apartamento 321 do bloco "F", com o corredor de circulação e com o apartamento 324 do 
bloco "F". - Área útil de 54,00. - Área construída de 71,80. - Q.P.I. no terreno de 0,082820. - Q.P.I. na 
construção de 0,069131. – 10) QUE, PARA A BÔA ORDEM DO CONDOMÍNIO, ELA DECLARANTE 
DELIBEROU FIXAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONDOMÍNOS, DE ACÔRDO COM A SEGUINTE 
CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. - ART. I - DAS RELAÇÕES ENTRE OS COMDÔMINOS OU TITULARES DE 
DIREITO: - As relações de direito entre os condôminos ou titulares de direito do Edifício Copan 
regulam-se pelas disposições da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1.964 e, complementativamente, 
pelo disposto na presente Convenção. ART. II: DAS PARTES QUE CONSTITUEM O EDIFÍCIO: O Edifício 
Copan é constituído de uma parte inalienável, indivisível, de propriedade de todos os condôminos, e 



de partes correspondentes às unidades autônomas, pertencentes individual e exclusivamente aos 
respectivos titulares. ART. III - DAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA: São de 
domínio exclusivo de seus proprietários, as duas garagens coletivas, localizadas, uma no 2º sub-solo e 
outra, no primeiro sub-solo, com vías de acesso a altura do pavimento térreo, pelas ruas Araujo e Rua 
Particular, Vila Normanda, contendo cada uma, espaço para estacionamento de automóveis de 
passeio; lojas e respectivas sôbre-lojas, localizadas no andar térreo, e suas baterias de sanitários, 
localizados nos fundos dos poços dos elevadores do bloco "B", "foyer", localizado entre as sôbre-lojas 
e andar terraço; terraço, localizado entre o "foyer" e lage de transição, com acesso feito através da 
escada externa; salão de projeção cinematográfica, localizado no andar térreo; os apartamentos 
residenciais, distribuídos por seis blocos de apartamentos tipo, designados pelas letras "A", "B", "C", 
"D", "E" e "F", ocupando do 1º ao 32º andares. - § 1º: - Os apartamentos destinam-se à residência 
familiar, devendo ser, rigorosa e exclusivamente, observada essa destinação; - § 2º : Cada condômino 
ou titular de direito poderá promover qualquer alteração na planta ou divisão interna de sua unidade 
autônoma, desde que não prejudique a solidez do Edifício e nem afete, por qualquer forma, as coisas 
de propriedade comum ou, ainda, as de propriedade exclusiva de outros condôminos ou titulares de 
direitos; mesmo por isso, para qualquer alteração dessa natureza, deverá o interessado obter, 
previamente, a autorização expressa do Síndico do Condomínio. - § 3º: Todas as instalações internas 
d'água, esgoto, gás, eletricidade, telefone e tomadas coletivas de T.V. de cada unidade autônoma, até 
as linhas-tronco, serão reparadas por iniciativa e por conta de respectivo titular, assim como o 
assoalho ou piso de qualquer natureza, portas, janelas, persianas, lustres, aparelhos sanitários e todos 
os demais acessórios pertencentes a cada unidade autônoma. - § 4º: - Não poderá ser levada a efeito 
qualquer alteração nas instalações elétricas de nenhuma unidade autônoma, principalmente quando 
importe na adição de carga, sem prévia consulta e a necessária autorização escrita do Síndico do 
Condomínio; - § 5º: - Os Condôminos ou titulares de direito da unidade autônoma são obrigados a 
efetuar nas suas unidades, as obras conservatórias que se fizerem necessárias, sempre que o estado 
da coisa ou coisas a serem reparadas possa provocar danos `propriedade de outros ou a área ou coisa 
de propriedade comum; havendo demora, compete ao Síndico, representando o Condomínio, adotar 
as providências cabíveis, no caso, cobrando de condômino ou titular de direito responsáveis as 
despesas havidas; - § 6º: - Os condôminos ou titulares de direito da unidade autônomas pagarão, 
diretamente, os impostos e taxas que recaiam sobre suas respectivas unidades; - § 7º: - Qualquer 
condômino ou titular de direito, independentemente de consulta ou preferência em relação aos 
demais, poderá livremente alienar a sua unidade autônoma no Edifício, sendo certo, porém, que a 
parte que possuir na garagem coletiva situada nos 1º ou 2º sub-solos, deverá sempre pertencer a 
quem seja condômino ou titular de direito, não podendo ser alienada separadamente a estranhos, sob 
pena de ineficácia do ato jurídico, respondendo pelas consequências do mesmo que será considerado 
como abusivo; - § 8º: - Os condôminos ou titulares de direito das lojas, são obrigados a manterem em 
perfeito estado de limpeza e higiene os seus respectivos sanitários, integrantes daquelas unidades 
autônomas e localizadas nos fundos dos poços dos elevadores do bloco "B" do Edifício Copan, sob 
pena de ser feita a limpeza por parte do administrador, que fica, desde logo, investido dos necessários 
poderes para contratar com terceiros os serviços de limpeza, cobrando do condômino faltoso as 
respectivas despesas. - ART. IV: - DAS PARTES E COISA DE PROPRIEDADE COMUM: - Constituem 
propriedade comum, havidas como coisas inalienáveis, indivisíveis e acessórios, indissolúvelmente 
ligadas ás demais, as partes indicadas na Lei 4591, de 16/12/64, muito especialmente as seguintes: - o 
terreno em que se assenta o Edifício, as fundações, os montantes, as colunas, as paredes externas do 
Edifício, inclusive paredes das lojas para as galerias, as vigas, os pisos de cimento armado, as escadas 
de concreto, as paredes limítrofes das lojas, e dos apartamentos, os ornamentos da fachada (exclusive 



as janelas e portas de entrada de cada uma das unidades autônomas), as galerias e os corredores, 
"halls" de entrada do Edifício, "halls" de escadas, encanamentos-tronco de entrada e saída de água, de 
esgoto, de eletricidade e todos os demais de uso comum, condutores de águas pluviais, cabos troncos 
de telefones, de antena coletiva de T.V. e de eletricidade e todos os ramais que se destinam a servir as 
dependências de uso comum, os elevadores, seus pertences e respectivos poços, os aparelhos de 
ventilação forçada e respectivos dutos, os compartimentos das máquinas, os conjuntos de motores e 
bombas de recalque e elevação de água, reservatórios d'água, os poços de coleta de esgotos, os 
depósitos e inceneradores de lixo, quadro de medidores, instalações para combate a incêndios, o 
terraço de cobertura, os apartamentos destinados ao uso de empregados, localizados no terraço de 
cobertura. - § 1º: - As partes de propriedade e uso comuns, especialmente os "halls" de entrada e 
respectivos "halls", passagens, galerias e corredores de elevadores e casas de máquinas, deverão estar 
sempre livres e desimpedidas, não podendo ser aí depositada coisa alguma, ainda que 
momentaneamente, sob pena de remoção, para somente ser devolvida ao dono, depois de pagas as 
despesas e danos que tiver ocasionado; - § 2º: - A cada condômino ou titular de direito é assegurado o 
direito de uso, gôzo e fruição das partes e coisas de propriedade comum, desde que não prejudique 
igual direito das demais, o bom nome do Edifício e as condições materiais dessas partes e coisas; - § 
3º: - Os reparos de qualquer dano em partes e coisas de propriedade comum, que não decorram do 
uso normal ou desgaste natural, correrão por conta exclusiva do condômino ou titular de direito, 
direta ou indiretamente, lhes tiver dado causa. - § 4º: - Quaisquer reparos em coisas ou áreas de 
propriedade e uso comum, não poderão ser executados sem prévio consentimento do Síndico do 
Condomínio, cuja decisão só poderá ser reformada em Assembléia Geral, por maioria absoluta de 
votos; - § 5º - Quando para se levar a efeito reparos em coisas e áreas de propriedade comum, tornar-
se necessária a execução de trabalhos para esse fim, no interior de uma unidade autônoma, deverá o 
condomínio ou titular de direito ou o eventual ocupante dessa unidade permitir e facilitar essa 
execução. - § 6º: - Enquanto existir o “EDIFÍCIO COPAN", fica assegurado à Cia. Pan-América de 
Empreendimentos Gerais, em caráter irrevogável e perpétuo, independentemente de qualquer 
pagamento ou retribuição, e direito de instalar e manter no terraço de cobertura do mesmo edifício, 
anúncios luminosos ou não referentes à sua pessoa ou atividades desenvolvidas, devendo tomar as 
cautélas necessárias para não causar prejuízos aos condôminos ou titulares de direito, inclusive, 
servindo-se da instalação elétrica separada e direito, direito esse, que a mesma Companhia poderá 
delegar a qualquer empresa ou estabelecimento bancário, aos quais se encontra direta ou 
indiretamente ligada. - ART. V: - DOS ENCARGOS COMUNS: - São encargos comuns os gastos 
necessários à manutenção do Edifício, no que se refere às partes, áreas e coisas de propriedade e uso 
comuns, em perfeitas condições de segurança, solidez, eficiência, utilidade e uso. - Assim, como 
encargos comuns, apresentam-se, principalmente: - os impostos e taxas das partes de propriedade 
comum do Edifício; os prêmios de seguros de qualquer natureza, inclusive contra risco de fogo, raios e 
suas consequências, exceto os resultantes das benfeitorias que cada condômino ou titular de direito 
introduzir na sua unidade autônoma e que se enquadre na classificação legal de úteis e voluntárias; a 
remuneração do Síndico do Condomínio; ordenados de zeladores, de porteiros, de guardas, de 
encarregados da limpeza e demais empregados, bem como os encargos sociais correspondentes; as 
despesas de conservação e uso normal das partes e coisas de propriedade e uso comum. - § 1º: - Será 
constituído um FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO, que se destinará ao atendimento de despesas 
com obras e serviços extraordinários em benefício do patrimônio comum. - O referido Fundo de 
Reserva existirá e será aplicado de acôrdo com as decisões das Assembléias Gerais, especialmente 
convocadas; - § 2º: - Serão suportadas, obrigatoriamente, por todos os condôminos ou titulares de 
direito as despesas feitas para garantir a solidez e segurança do Edifício, o seu bom nome e, ainda, 



para resguardar o interesse de todos, em ocorrências que envolvam a responsabilidade civil dos 
condôminos ou titulares de direito em geral. - Os demais encargos comuns serão rateados segundo o 
critério da possibilidade de utilização das partes e coisas de propriedade comum, às quais se referem, 
principalmente no que disser respeito as áreas e coisas pertencentes ou instaladas em cada um dos 
diferentes blocos componentes do Edifício, de modo que essas despesas, sempre que não afetarem o 
todo, recairão somente sôbre os condôminos ou titulares de direito de cada um desses blocos. - § 3º: - 
A fixação da quota no rateio das despesas conforme o disposto no parágrafo anterior corresponderá à 
fração ideal no terreno de cada unidade autônoma; § 4º: - O condômino ou titular de direito que 
aumentar as despesas comuns, por motivo de seu interesse, deverá pagar, no devido tempo, o 
excesso a que der causa, sob pena de perda do direito de voto e mais cominações desta Convenção. - 
ART. VI: - DO SEGURO CONTRA RISCO DE FOGO, RAIOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS: - Será feito, 
obrigatoriamente, seguro para cobrir riscos de fogo, raios e suas consequências e outros abrangendo 
todo o Edifício em companhia seguradora idônea, à escolha do Síndico do Condomínio. - § 1º: - O 
seguro será feito pelo valor global do Edifício, em base de estimativa do custo de sua reconstrução, 
que deverá ser anualmente atualizada e destacar os valores atribuídos a cada unidade autônoma e 
coisas de uso comum; - § 2º: - É facultado a qualquer condômino, ou titular de direito, por sua conta e 
risco, aumentar o seguro correspondente à sua unidade autônoma no Edifício, para cobrir o valor das 
benfeitorias que nela tenha introduzido, devendo neste caso, liquidar, diretamente com a seguradora, 
o valor do prêmio correspondente a esse aumento. - § 3º: - Na ocorrência de sinistro observar-se-á o 
disposto nos art. 13, 14, 15 e 16 da Lei 4.591 de 16/12/64. ART. VII: - DOS SUPRIMENTOS PELOS 
CONDÔMINOS OU TITULARES DE DIREITO: - A participação de cada condômino ou titular de direito nas 
despesas comuns anuais que forem votadas em Assembléia Geral Ordinária, em base do orçamento 
elaborado pelo Síndico do Condomínio, será dividida em quatro prestações trimestrais e iguais, 
pagáveis ao Síndico do Condomínio dentro do primeiro mês de cada trimestre; - igualmente, até cinco 
dias depois de cientificados do fato ou decisão, pagarão os condôminos ou titulares de direito a 
quantia que o Síndico do Condomínio tenha desembolsado, dentro do limite fixado nesta Convenção, 
ou a quantia autorizada em Assembleia Geral Extraordinária, para gastos extras, acrescidas dos juros 
de 1% ao mês, pelo financiamento efetivamente realizado. - § 1º: - Em quanto não for aprovado pela 
assembléia geral ordinária, nos termos do parágrafo 1º letra "b", do art. 11, o orçamento anual das 
despesas, prevalecerá, para efeitos de suprimento ao Síndico do condomínio, "ad-referendum" dessa 
mesma assembléia geral, o orçamento por este elaborado e examinado pelo Conselho Consultivo, nos 
termos do parágrafo 1º, letra "a", do art. 10º deste Regulamento. - § 2º: - Se o condomínio ou titular 
de direito não pagar suas contribuições relativas aos encargos comuns, nos prazos fixados neste 
artigo, ou até a data que, na forma deste mesmo artigo, for determinada, tais contribuições serão 
desde logo acrescidas da multa de 20% sobre o débito que será atualizado, no caso de mora por 
período igual ou superior a 6 meses, com a aplicação dos índices de correção monetária, na forma da 
lei, o que reverterá em benefício do Síndico do Condomínio, competindo a este, sendo o caso, 
promover contra o devedor ação executiva para haver as devidas contribuições, acrescidas da multa, 
dos honorários de advogados na base usual de 20%, das custas do processo e dos juros de moratória 
na base de 1% ao mês. ART.VIII: - DAS PROIBIÇÕES: - É expressamente vedado a qualquer condômino 
ou titular de direito, ou a quem for, por qualquer título, esteja na posse ou no uso de qualquer 
unidade autônoma: - a) - mudar a forma ou aspecto da fachada da sua unidade autônoma, mediante 
substituição ou superposição de material diferente do que foi utilizado na confecção da mesma; - b) - 
decorar ou pintar as paredes e esquadrias externas e, ainda, a face das portas e janelas voltadas para o 
exterior da unidade autônoma, com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto do 
Edifício, que deverá apresentar-se como um só todo harmônico; - c) - instalar toldos e persianas, nas 



partes externas do Edifício; - d) - afixar cartazes, anúncios, fazer inscrições de qualquer natureza, na 
fachada, janelas, portas, corredores, escadas ou qualquer outra parte ou coisa de propriedade e uso 
comuns, inclusive nos vidros externos do Edifício; - e) - atirar papéis, pontas de cigarros ou quaisquer 
outros objetos ou detritos, nas partes ou coisas de propriedade e uso comuns, assim como pelas 
janelas ou outras aberturas - o lixo, previamente envolto em papel, deverá ser lançado no tubo coletor 
próprio. - Neste, não poderão ser lançados objetos que por sua própria natureza possam causar 
acidentes ou estragos, devendo todavia esses objetos serem colocados ao lado desse tubo coletor ou 
"hall" de serviço para serem retirados pelos empregados da limpeza; - f) - ter ou usar instalações ou 
material suscetível de, por qualquer forma possa afetar a saúde, a segurança, o sossego e a 
tranquilidade dos demais condôminos ou titulares de direitos e ocupantes do Edifício, ou que possa 
acarretar o aumento do seguro; - g) - Utilizar-se sobre qualquer pretexto, para seus serviços 
particulares, dos empregados do Condomínio; - h) - usar, alugar, ceder, emprestar, no todo ou em 
parte, as unidades autônomas para laboratórios, ambulatórios ou consultórios médicos ou dentários, 
escritórios, entidades que se dediquem habitualmente à prática de jogos ou a finalidade recreativas ou 
políticas, salões de bilhar e congêneres, escolas de dança, de canto ou de música, pessoa de vida 
ocupacional duvidosa; - i) - usar alto-falantes, rádios, vitrolas, aparelhos de T.V. ou instrumentos 
musicais, de modo que incomodem os demais condôminos ou titulares de direitos ou ocupantes do 
Edifício; - j) - lavar o assoalho, que só poderá ser encerado ou tratado por outro meio que dispense a 
lavagem; - k) - limpar tapetes, capachos e roupas pelo sistema de batedura fora de sua unidade 
autônoma, assim como estendê-los ou pendurá-los nas janelas, parapeitos ou outro lugar visível do 
exterior; - l) -  deixar ou abandonar qualquer torneira ou registro aberto ou com defeito que provoque 
vazamento, prejudicando a própria unidade autônoma e as demais; - m) - manter nas unidades 
autônomas qualquer animal ou ave; - n) - colocar vasos, antenas de T.V. ou qualquer outro objeto nas 
abas (quebra-sol) do Edifício; - § 1º: - Todas as disposições do artigo supra aplicam-se também às lojas, 
garagem e cinema, ficando, todavia, ressalvada, em relação às lojas e o cinema, a sua utilização, para 
qualquer atividade lícita, exceto, expressamente, para nelas vender bebidas alcoólicas, a picado, ou 
para nelas instalar recintos de jogos, quitandas, açougue, peixaria, casa de aves vivas ou abatidas, 
supermercados, pastelaria, oficina mecânica e de consertos, "boites" e congêneres, ou ainda, para 
nelas exercer, ou permitir a terceiros, que nelas exerçam quaisquer outros gêneros de atividade com 
emanações ou exalações prejudiciais ou indesejáveis, ou que possam prejudicar a saúde, a segurança, 
o decôro, o sossêgo e a tranquilidade dos demais ocupantes e condôminos ou titulares de direito, sob 
pena de responder a multa diária do montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 
vigente na cidade de São Paulo, a partir do dia em que for notificado e até que efetivamente volte a 
cumprir o acima estatuído. - Fica assegurado, aos condôminos ou titulares de direito ou ocupante das 
lojas e do cinema o direito a afixarem na faixa de propaganda, de sua unidade autônoma, sempre 
mediante prévia aprovação por escrito do Síndico do Condomínio, aparato publicitário indicativo de 
sua atividade, luminoso ou não, sempre em posição paralela e encostada na referida faixa de sua 
unidade. - § 2º: - É expressamente vedado: a) - o atendimento de público nas galerias; b) - a instalação 
de aparelhos de ventilação ou exaustão ou das grelhas destes nas paredes das fachadas das lojas 
voltadas para as galerias ainda que colocados de forma velada; c) - o uso de equipamentos de 
publicidade sonora, como toca discos, amplificadores de som, serviços de alto-falantes ou aparelhos 
equivalentes, a não ser quando utilizados dentro de faixas ou de índices acústicos perfeitamente 
normais; § 3º: - As disposições deste artigo servirão de base para a elaboração do REGULAMENTO 
INTERNO DO EDIFÍCIO, que será mantido e afixado em lugar (ou lugares) bem visível a todos os 
ocupantes do Edifício. - ART. IX: - DO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO: - Será o condomínio administrado 
por um Síndico, condômino ou titular de direito ou não, eleito por maioria de votos dos condôminos 



ou titulares de direitos, em Assembleia Geral regularmente convocada e de cuja ordem do dia conste, 
expressamente o ítem "Eleição do Síndico do Condomínio" podendo a escolha recair em pessoa física 
ou jurídica. - § 1º: - O mandado do Síndico do Condomínio será por 2 (dois) anos, podendo ser reeleito; 
- § 2º: - O Síndico do Condomínio poderá ser destituído por, deliberação da maioria dos condôminos 
ou titulares de direito, votada em Assembléia Geral regularmente convocada e de cuja ordem do dia 
conste, expressamente, o ítem "Destituição do Síndico do Condomínio", ao qual, no entanto, será 
concedido o prazo de 60 (sessenta) dias, para o encerramento de suas funções e prestação de contas. - 
No caso de renúncia do mandato, deverá o Síndico do Condomínio, igualmente, conceder o prazo de 
60 (sessenta) dias para a escolha, a eleição e a posse do novo Síndico; - § 3º: A remuneração do 
Síndico será mensal e fixada em Assembléia Geral. - § 4º: - Ao Síndico do Condomínio, além das 
funções decorrentes do seu cargo e daquelas expressamente declaradas em outros artigos desta 
Convenção, compete especialmente: - a) - representar o Condomínio em Juízo, ativa ou passivamente, 
bem assim perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais, para-estatais ou autarquias 
e terceiros em geral; b) - a direção geral do Edifício, dentro dos preceitos desta Convenção; c) - 
contratar, admitir ou demitir empregados para o Condomínio, fixando-lhes vencimentos, em base da 
verba estabelecida no orçamento do exercício; d) - distribuir os serviços entre os empregados e 
fiscalizá-los; e) -  receber as quotas trimestrais ou outras contribuições dos condôminos ou titulares do 
direito, dando-lhes a devida aplicação; f) - proceder, por iniciativa própria e independentemente de 
consulta aos condôminos ou titulares de direitos, às obras urgentes e indispensáveis à boa 
conservação do Edifício, até o máximo de 100 (cem) salários mínimos locais, devendo além desta 
quantia e até 200 (duzentos) salários mínimos locais submeter o assunto ao Conselho Consultivo, para 
a deliberação e, no caso da quantia exceder a 200 (duzentos) salários mínimos locais, convocar uma 
Assembléia Extraordinária a fim de submeter a assunto à sua aprovação; g) - manter em boa ordem e 
sempre à disposição dos condôminos ou titulares de direito, para exame, a contabilidade e o arquivo 
do Condomínio; h) - manter e seu poder o livro de atas das Assembléias Gerais. i) - prestar à 
Assembleia Geral Ordinária, as contas referentes ao exercício findo, exibindo os respectivos 
documentos e comprovantes; j) - organizar e apresentar, às Assembléias Gerais Ordinárias, os 
orçamentos para cada novo exercício; k) - proceder ao rateio das despesas entre os condôminos ou 
titulares de direito, segundo o disposto no art. 5º e seus parágrafos, "in-corpore"; l) - aplicar multas 
aos condôminos ou titulares de direito que infringirem as disposições desta Convenção; m) - cumprir 
as deliberações das Assembléias Gerais. ART. X: - DO CONSELHO CONSULTIVO: - Em Assembléia Geral, 
será eleito um Conselho Consultivo, constituído de 3 (três) condôminos ou titulares de direito, cujo 
mandato coincidirá com o mandato do Síndico, permitida a reeleição. § 1º: - Funcionará o Conselho 
como órgão Consultivo do Síndico para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao 
Condomínio, devendo, além das funções consultivas, colaborar para o encaminhamento dos seguintes 
ítens: - a) - exame prévio do orçamento anual de despesas e consequente parecer; b) - exame prévio 
das contas apresentadas pelo Síndico relativas ao exercício findo e respectivo parecer; c) - exame e 
autorização para a realização de despesas extraordinárias que, excedam a 100 (cem) salários mínimos 
e não ultrapassem a 200 (duzentos) salários mínimos, nos têrmos da letra "f" do artigo IX. - § 2º: - Para 
o exame das contas mencionadas nas letras A e B do parágrafo anterior, o Conselho Consultivo poderá 
valer-se do serviço técnico de profissionais para esse fim especialmente contratados. - ARTIGO XI: - 
DAS ASSEMBRLÉIAS GERAIS: - As deliberações dos condôminos ou titulares de direitos serão tomadas 
em Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, convocadas por edital em jornal de grande 
circulação na Capital e carta registrada ou protocolada, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
pelo Síndico do Condomínio, ou por condôminos ou titulares de direito que representem, pelo menos 
1/4 (um quarto) do total dos votos, indicando o dia, local e hora de sua realização, bem como os 



assuntos a serem discutidos. § 1º: A Assembleia Geral Ordinária convocada pelo Síndico do 
Condomínio deverá realiza-se dentro do primeiro trimestre de cada ano, para os seguintes fins: - a) 
examinar as contas apresentadas pelo Síndico do Condomínio, referentes ao exercício encerrado, 
podendo determinar as diligências reputados como necessárias; b) fixar o orçamento de despesas para 
o exercício em curso; c) - aprovar as resoluções do Síndico do Condomínio; d) - deliberar sobre as 
medidas de ordem administrativas ou de disciplina a serem executadas pelo síndico do Condomínio; e) 
- impor multas aos condôminos ou titulares de direito que tiverem infringido as disposições desta 
Convenção; f) - decidir sobre assuntos de interesse geral; g) eleger bienalmente, o Síndico do 
Condomínio e os membros do Conselho Consultivo; § 2º: - Se a Assembleia não se reunir para exercer 
qualquer dos poderes que lhe competem, 15 dias após o pedido de convocação, o Juíz decidirá a 
respeito, mediante requerimento dos interessados. § 3º: - As Assembleias Gerais Extraórdinárias terão 
por finalidade principal resolver sobre: a) - Alteração desta Convenção e do Regulamento Interno do 
Edifício; b) - destituição ou renúncia do Síndico do Condomínio; c) - assunto grave, de interesse 
urgente e inadiável, cuja protelação possa acarretar prejuízos aos condôminos ou titulares de direitos 
ou a terceiros, inclusive quando convocada nos termos da letra "F" parágrafo 4º do Artigo 9º acima. § 
4º: - Em primeira convocação a Assembléia Geral só se instalará com a presença de Condôminos ou 
titulares de direitos que representem mais de 50% (cincoenta por cento) dos votos: não sendo 
atingido esse "quorum", a Assembléia Geral instalar-se-á, com qualquer número de condôminos ou 
titulares de direitos presentes, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a hora fixada para a 
primeira convocação; § 5º: - Presidirá a Assembléia Geral o Condômino ou titular de direito que os 
demais presentes designarem, cabendo ao Presidente assim indicado, nomear o que deva servir de 
Secretário; - § 6º: - Para as deliberações de caráter geral, os votos serão tomados de acordo com os 
valores que correspondem a respectiva fração quota parte ideal na construção e respectiva fração 
ideal do terreno e construção das unidades autônomas, devidamente descritas na escritura de divisão 
e especificação do Condomínio, a ser lavrada oportunamente; § 7º: - No caso de uma unidade 
autônoma pertencer a mais de uma pessoa, seus co-proprietários elegerão um deles que os 
represente. § 8º: - As decisões serão tomadas por maioria dos votos, sendo obrigatórias para todos os 
condóminos ou titulares de direitos, ainda que divergentes ou ausentes; § 9º: - Os condôminos ou 
titulares de direitos atrasados nos pagamentos das respectivas quotas de despesas, não terão direito a 
voto nas deliberações; § 10º: - As decisões referentes as modificações da presente Convenção 
somente poderão ser tomadas por 2/3 (dois terços) dos votos do condomínio, devendo, 
posteriormente, serem traduzidas em instrumento público ou particular, para fazerem parte 
integrante desta Convenção; § 11º:- Antes de se instalarem as Assembléias gerais, os condôminos ou 
titulares de direitos lançarão suas assinaturas no livro de Presença. Que passará a integrar as atas dos 
trabalhos; § 12º: - Os condôminos ou titulares de direitos ausentes, que não sejam representados por 
mandatários, expressamente habilitados, serão cientificados das deliberações e decisões da 
Assembléia Geral, por meio de carta registrada ou protocolada expedida pelo Síndico do Condomínio. 
- ARTIGO XII: - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS PARA GARAGEM COLETIVA: § 1º: - O estacionamento de 
automóveis de passeio na garagem coletiva é privativo dos condôminos ou titulares de direito que 
delas possuam parte ligadas a outra unidade autônoma ou aqueles que legítima e expressamente 
estejam investidos nesse direito; § 2º: - A utilização da unidade autônoma "garagem" deverá 
conformar-se com o seu destino, sendo vedado expressamente seu uso para qualquer outro fim. - A 
cada quota-parte na propriedade da "garagem" corresponderá o direito de sua utilização para 
estacionamento de um automóvel de passeio, não podendo ser efetuados serviços mecânicos, 
lavagem, lubrificação e outros congêneres no interior daquela unidade.§ 3º - O direito de 
estacionamento não compreende a localização do "box", espaço delimitado ou área certa, 



correspondendo apenas a colocação do veículo onde melhor convier, a cada momento, de acordo com 
as facilidade e conveniência das manobras. § 4º: - Haverá empregados custeados pelos condôminos 
dessa unidade autônoma que se incumbirão com exclusividade, das manobras e do estacionamento 
dos veículos os quais serão deixados, pelos condutores, no final da rampa de acesso. § 5º: - As 
disposições deste artigo e seus parágrafos serão completados pelo Regulamento que será instituído 
pelo Síndico do Condomínio. ARTIGO XIII: - DO CUMPRIMENTO DESTA CONVENÇÃO: - Os condôminos 
ou titulares de direitos se obrigam por sí, seus herdeiros, cessionários ou sucessores, pelo fiel 
cumprimento desta convenção, em seus expressos termos, condições e obrigações, a qual se 
vinculam. § 1º. - Aos condôminos ou titulares de direitos que infringirem as disposições desta 
Convenção serão aplicadas, pela Assembléia Geral, multas até o valor máximo de 1 (um) salário 
mínimo local, por infração cometida, ressalvadas as penalidades para os casos especiais já previstos 
nesta Convenção; § 2º: - Os condôminos ou titulares de direitos obrigam-se a fazer constar dos 
contratos de locação ou de quaisquer outros, que importem na cessão a terceiros de unidades 
autônomas do Edifício, a obrigação do fiel comprimento desta Convenção; a inobservância deste 
dispositivo acarretará a ineficácia do contrato celebrado, ficando, além disso, o condômino ou titular 
de direito responsável, sujeito à multa de 2 (dois) salários mínimos locais, bem como custas judiciais e 
extra-judiciais; § 3º: - As multas que tratam os parágrafos deste artigo, cuja cobrança amigável ou 
judicial é de competência do Síndico do Condomínio, reverterão em benefício do FUNDO DE RESERVA 
DO CONDOMÍNIO, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 5º desta Convenção. ARTIGO XIV - DA 
ELEIÇÃO DO FÔRO: - Para qualquer questão relacionada com a presente Convenção será competente o 
foro desta Capital, que os condôminos ou titulares de direitos elegem como o seu domicílio, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja e que por direito lhes possa caber. ARTIGO 
XV - DA OUTORGA DE PODERES AO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO: - Os condôminos ou titulares de 
direitos conferem ao Síndico do Condomínio, pela presente Convenção, poderes especiais de 
procurador de todos os condôminos ou titulares de direitos, bem assim de representação ativa e 
passiva em juízo ou fora dele, podendo transigir, fazer acordo, receber e dar quitação, desistir, assinar 
termos, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e municipais e para o exercício de 
todas as demais funções previstas nesta Convenção, podendo contratar advogado, outorgar-lhe os 
poderes da cláusula "ad-judicia", fixar honorários e substabelecer os poderes, que na forma deste 
artigo, lhe são conferidos. Pela simples eleição, cada Síndico do Condomínio se haverá como 
automaticamente revestido desses poderes. Declara ainda a outorgante e reciprocamente outorgada, 
em aditamento e especificação e divisão do condomínio retro referidas, que as áreas úteis e 
construídas alí mencionadas referem-se a metros quadrados e as quotas partes ideais do terreno e de 
construção correspondem a percentagens, autorizando desde já serem feitas na Circunscrição 
Imobiliária competente as averbações que se fizerem necessárias. - De como assim disseram, do que 
dou fé. A pedido das partes lavrei esta escritura, a qual feita lhes lí, ante as mesmas testemunhas 
acharam-na conforme, aceitaram, outorgaram e assinam com as mesmas testemunhas, a tudo 
presente e que são: Joaquim Antonio de Moura Cardoso e José Gonçalves de Souza, brasileiros, 
solteiros, maiores, cartorários, meus conhecidos, domiciliados e residentes nesta Capital, com 
endereço à Praça João Mendes, nº 42 - 1º andar, dou fé. - Eu, Orlando Pietro Fernandes, escrevente 
habilitado a escrevi, sob minuta apresentada e devolvida e ressalvo as entrelinhas que dizem: "1116". - 
"fundos para a área de ventilação dos fundos do prédio", dou fé. Eu, José Arão Mansour a subscrevi e 
ressalvo as entrelinhas: "digo, respectivamente parte ideal na construção", digo "construção" e digo 
"condomínio" dou fé.  


