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W015A Santa Brigida

Demonstrativo de Receitas e Despesas
Comparativo de Out/2019 com os próximos 11 meses

 

  Out/2019  Nov/2019  Dez/2019  Jan/2020  Fev/2020  Mar/2020  Abr/2020  Mai/2020  Jun/2020  Jul/2020  Ago/2020  Set/2020
Total do
período

Saldo anterior 0,02 2.514,70 3.782,81 8.011,26 8.302,09 12.433,08 11.360,35 11.224,58 9.736,39 2.601,26 5.310,52 7.716,24  
 

Receitas
       Cotas do Mês  1.383,68 1.383,68 1.620,56 6.167,16 7.357,32 7.705,60 6.794,55 7.095,78 9.074,16 7.358,56 9.620,00 7.583,70 73.144,75
       Juros  1,16 3,32 3,00 2,25 1,56 0,00 1,86 3,42 1,26 0,74 0,10 0,35 19,02
       Multas  10,48 18,34 13,22 31,86 24,04 0,00 12,24 28,92 21,16 11,62 6,11 5,34 183,33
       Descontos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196,00 0,00 0,00 -196,00
       Tarifa bancária  -96,00 -96,00 -120,00 -108,00 -111,00 -105,00 -105,00 -114,00 -111,00 -126,00 -111,00 -102,00 -1.305,00
       Água  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.065,72 1.779,62 1.732,38 6.577,72
       Fundo de Reserva  69,12 69,12 81,16 308,52 367,92 385,35 339,85 354,81 453,60 367,78 481,00 379,10 3.657,33
       Rateio Extra  2.746,24 2.746,24 3.089,52 3.089,52 3.089,52 3.003,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.764,74
       Acordo  0,00 0,00 1.199,82 0,00 552,85 0,00 0,00 524,04 1.292,95 246,72 0,00 0,00 3.816,38
       Reembolso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,69
Total de Receitas 4.114,68 4.124,70 5.887,28 9.491,31 11.282,21 10.989,65 8.485,19 7.892,97 10.732,13 10.729,14 11.775,83 9.598,87 105.103,96
Despesas
       Mensais 
             Honorário Administrativos  1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 19.200,00
             Segurança Patrimonial  0,00 0,00 0,00 5.304,88 5.470,71 6.470,70 5.481,57 5.470,71 5.470,71 5.482,39 5.470,71 5.470,71 50.093,09
       Total de Mensais 1.600,00 1.600,00 1.600,00 6.904,88 7.070,71 8.070,70 7.081,57 7.070,71 7.070,71 7.082,39 7.070,71 7.070,71 69.293,09
       Manutenção 
             Limpeza e conservação  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 100,00 0,00 400,00
             Jardinagem  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 3.200,00
             Manutenção na Portaria  0,00 31,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,39
       Total de Manutenção 0,00 31,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 100,00 200,00 1.700,00 0,00 4.231,39
       Diversas 
             Despesas bancárias  0,00 22,75 22,75 22,75 22,75 51,25 22,75 17,25 47,25 17,25 17,25 27,25 291,25
             Manutenção de Jardim  0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
             Multas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 1,48
              Manutenção Câmeras  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,68 0,00 0,00 -11,68
             Papelaria  0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 55,80 125,30 30,00 30,00 361,10
             Supermercado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 48,94 0,00 0,00 66,94
             Instalação Sistema  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 525,00 0,00 1.050,00
             Investimentos 
                   Portaria  0,00 1.187,25 0,00 2.219,36 0,00 3.885,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.292,08
                   Equipamentos de segurança  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 10.575,50 0,00 0,00 500,00 12.535,50

Insira as informações da administradora no rodapé em:
Usuário > Dados da administradora > Rodapé
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                  Total de Investimentos 0,00 1.187,25 0,00 2.219,36 0,00 3.885,47 1.460,00 0,00 10.575,50 0,00 0,00 500,00 19.827,58
       Total de Diversas 0,00 1.210,00 22,75 2.272,11 62,75 3.966,72 1.512,75 47,25 10.696,55 704,81 572,25 558,73 21.626,67
       Produtos de Limpeza  0,00 15,20 36,08 23,49 17,76 24,96 26,64 63,20 0,00 32,68 27,15 17,98 285,14
Total de Despesas 1.600,00 2.856,59 1.658,83 9.200,48 7.151,22 12.062,38 8.620,96 9.381,16 17.867,26 8.019,88 9.370,11 7.647,42 95.436,29
 
Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 2.514,68 1.268,11 4.228,45 290,83 4.130,99 -1.072,73 -135,77 -1.488,19 -7.135,13 2.709,26 2.405,72 1.951,45 9.667,67
 
Saldo Final 2.514,70 3.782,81 8.011,26 8.302,09 12.433,08 11.360,35 11.224,58 9.736,39 2.601,26 5.310,52 7.716,24 9.667,69  

Insira as informações da administradora no rodapé em:
Usuário > Dados da administradora > Rodapé
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CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 

“VILA SANTA BRIGIDA” 

Louveira/SP 

 

 

Ante a instituição do Condomínio Residencial “VILA SANTA BRIGIDA à 

Estrada Francisco Pagotto, 345, Capivari - Louveira/SP, objeto da matrícula 

21.091 do Cartório de Registro Civil de Vinhedo/SP, a instituidora, em ato 

consecutivo, convenciona os ordenamentos de administração e convivência 

condominial pelas disposições da Lei 4.591, de 16 de Dezembro de 1964, 

artigos 1333 a 1358 do Novo Código Civil Brasileiro tornando-se, tais 

ordenamentos obrigatórios para os titulares de direito sobre as unidades, ou 

para quantos sobre elas tenham posse ou detenção, observando-se as 

condições a seguir determinadas: 

 

FINALIDADES 

 

a) Regular os direitos e deveres dos Condôminos; estabelecer as regras 

referentes à administração do Condomínio; e tratar das demais matérias aqui 

constantes. 

 

b) Regulamentar as relações entre condôminos/usuários do empreendimento, 

visando o convívio cordial e harmônico e o necessário bem comum, o 

resguardo do condomínio quanto a responsabilidades por atos de terceiros. 

 

c) As disposições constantes desta Convenção de Condomínio, 

obrigatoriamente, integrarão os contratos de locação das unidades autônomas, 

como se ali transcritas estivessem, inclusive alienação, com obrigação de que 

os adquirentes ou titulares façam-nas também respeitar nos eventuais 

contratos que tenham por objeto a locação, o comodato, a cessão de uso, 

onerosa ou gratuita, ou outra qualquer contratação de suas unidades 

autônomas. 

 

d) Todas as enunciadas nesta Convenção de Condomínio aplicar-se-ão aos 

usuários, comodatários, usufrutuários, possuidores ou ocupantes legítimos de 

qualquer uma das unidades autônomas integrantes do Condomínio, bem como 

seus visitantes e serviçais. 

 

CLAUSULAS: 

 

 

 

 



 

Capitulo I 

Partes comuns e privativas 

 

Art. 1º Partes de uso comum do condomínio aquelas definido em lei e 
constituem partes de propriedade comum à todos os condôminos, 
havidas com partes indivisíveis e indissoluvelmente ligadas às demais 
partes, todas aquelas que, por sua natureza ou destino, sejam de uso de 
todos os condôminos, como terreno sobre o qual se assentam as 
edificações comuns e seus muros divisórios, portaria com copa e 
banheiro, compartimento – lixeira, 29 (vinte e nove) vagas para 
visitantes, 04 (quatro) vagas simples para estacionamento de veículos 
(área comum interna), e toda e qualquer área interna não exclusiva, os 
condutores troncos do condomínio e respectivas instalações de água, 
esgoto, energia elétrica, telefonia e interfonia; enfim, tudo quanto pela 
natureza for de uso comum a todos os condôminos. 

 

Art. 2º As partes de propriedade exclusiva são as unidades autônomas do 

condomínio, numeradas Quadra A de 01 a 20, Quadra B de 01 a 40, 

Quadra C 01 a 40, Quadra D 01 a 17 e Quadra E 01 a 07, constituídas 

em residências (contendo pavimento térreo e superior e duas vagas 

descobertas para estacionamento de veículos) e os seus respectivos 

terrenos de uso exclusivo. 

 

 

Capitulo II  

                DESCRIÇÃO DE ÁREAS  

 

Art. 3º Áreas de uso comum, o empreendimento contém portaria com copa e 

banheiro, compartimento – lixeira, área gourmet, salão de festas, campo 

de futebol, quadra de tênis, piscina adulto e infantil, academia, salão de 

jogos. 

 

Art. 4º São de propriedade individual e exclusiva, de  uso residencial, as 

unidades autônomas a seguir descritas:  

 

Parágrafo Primeiro - As unidades autônomas – casas, possuem as seguintes 
áreas e frações ideais no terreno: 
 
1-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 1-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 1-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com o 
Sistema de Lazer 3, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 2-
A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de divisa do 
condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o 
descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante 
com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o 
terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 1-A; 3,00 metros por ambos 
os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, 
com o Sistema de Lazer 3, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – 
casa nº 2-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados.  
 
2-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 2-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 2-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 1-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 3-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 2-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 1-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 3-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
3-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 3-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 3-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 2-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 4-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 3-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 2-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 4-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
4-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 4-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 4-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 3-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 5-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 4-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 3-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 5-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
5-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 5-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 5-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 4-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 6-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 5-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 4-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 6-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
6-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 6-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 6-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 5-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 7-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 6-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 5-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 7-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
7-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 7-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 7-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 6-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 8-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 7-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 6-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 8-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
8-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 8-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 8-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 7-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 9-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 8-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 7-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 9-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
9-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 9-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 9-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 8-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 10-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 9-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 8-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 10-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
10-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 10-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 10-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 9-A, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 11-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 10-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 9-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 11-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
11-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 11-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 11-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 10-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 12-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 11-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 10-A, e do lado 
esquerdo com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 12-A, e nos 
fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, 
sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
12-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 12-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 12-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 11-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 13-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 12-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 11-A, e do lado 
esquerdo com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 13-A, e nos 
fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, 
sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
13-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 13-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 13-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 12-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 14-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 13-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 12-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 14-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
14-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 14-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 14-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 13-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 15-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 14-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 13-A, e do lado 
esquerdo com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 15-A, e nos 
fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, 
sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
15-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 15-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 15-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 14-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 16-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 15-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 14-A, e do lado 
esquerdo com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 16-A, e nos 
fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, 
sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
16-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 16-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 16-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 15-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 17-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 16-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 15-A, e do lado 
esquerdo com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 17-A, e nos 
fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, 
sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
17-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 17-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 17-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 16-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 18-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 17-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 16-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 18-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
18-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 18-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Área total de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 18-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 17-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 19-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 18-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 17-A, e do lado 
esquerdo com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 19-A, e nos 
fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, 
sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
19-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 19-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 19-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 18-A, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 20-A, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 19-A; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 18-A, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 20-A, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
20-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 20-A: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 20-A, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 19-A, e do lado esquerdo com o Sistema de Lazer 
1, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro de divisa do 
condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o 
descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante 
com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o 
terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 20-A; 3,00 metros por 
ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a 
unidade, com a unidade autônoma – casa nº 19-A, e do lado esquerdo com o 
Sistema de Lazer 1, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o muro 
de divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
21-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 1-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ...........................................................20,0612m2 
Área total real .....................................................................268,5912m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................361,7590m2 
Fração ideal total …….........................................................0,81913% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 1-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em reta mais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 2; 11,00 metros do lado direito de quem da Rua 2 olha para a 
unidade, confrontando com a Rua 1; do lado esquerdo mede 20,00 metros 
confrontando com a unidade autônoma – casa nº 2-B, e nos fundos mede 
10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 21-B, sendo 
sua área total de 182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno 
encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes 
medidade: Mede 10,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado 
pela unidade autônoma – casa nº 1-B; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a Rua 
1, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 2-B, e nos fundos 
mede 10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 21-B, 
sendo a sua área de 30,00 metros quadrados 
 
22-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 2-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 2-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 1-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 3-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 22-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 2-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 1-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 3-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 22-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
23-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 3-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 3-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 2-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 4-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 23-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 3-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 2-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 4-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 23-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
24-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 4-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 4-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 3-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 5-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 24-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 4-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 3-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 5-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 24-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
25-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 5-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 5-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 4-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 6-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 25-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 5-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 4-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 6-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 25-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
26-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 6-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 6-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 5-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 7-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 26-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 6-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 5-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 7-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 26-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
27-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 7-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 7-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 6-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 8-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 27-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 7-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 6-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 8-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 27-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
28-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 8-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 8-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 7-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 9-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 28-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 8-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 7-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 9-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 28-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
29-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 9-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 9-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 8-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 10-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 29-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 9-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 8-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 10-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 29-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
30-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 10-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 10-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 9-B, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 11-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 30-B, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 10-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 9-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 11-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 30-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
31-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 11-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 11-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 10-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 12-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 31-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 11-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 10-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 12-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 31-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
32-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 12-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 12-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 11-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 13-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 32-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 12-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 11-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 13-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 32-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
33-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 13-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 13-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 12-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 14-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 33-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 13-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 12-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 14-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 33-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
34-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 14-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 14-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 13-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 15-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 34-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 14-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 13-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 15-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 34-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
35-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 15-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 15-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 14-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 16-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 35-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 15-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 14-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 16-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 35-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
36-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 16-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 16-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 15-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 17-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 36-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 16-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 15-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 17-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 36-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
37-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 17-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 17-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 16-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 18-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 37-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 17-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 16-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 18-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 37-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
38-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 18-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 18-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 17-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 19-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 38-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 18-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 17-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 19-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 38-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
39-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 19-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 19-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 18-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 20-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 39-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 19-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 18-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 20-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 39-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
40-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 20-B: 
 
Área privativa principal…………....................................... 122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ...........................................................20,0612m2 
Área total real .................................................................... 268,5912m2 
Áreatotal de terreno ......................................................... 361,7590m2 
Fração ideal total …….........................................................0,81913% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 20-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em reta mais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 2; 20,00 metros do lado direito de quem da Rua 2 olha para a 
unidade, confrontando com a unidade autônoma – casa nº 19-B; do lado 
esquerdo mede 11,00 metros confrontando com a Rua 1, e nos fundos mede 
10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 40-B, sendo 
sua área total de 182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno 
encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes 
medidade: Mede 10,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado 
pela unidade autônoma – casa nº 20-B; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 19-B, e do lado esquerdo com a Rua 1, e nos 
fundos mede 10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 
40-B, sendo a sua área de 30,00 metros quadrados. 
 
41-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 21-B: 
 
Área privativa principal…………....................................... 122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ...........................................................20,0612m2 
Área total real .................................................................... 268,5912m2 
Áreatotal de terreno ......................................................... 361,7590m2 
Fração ideal total …….........................................................0,81913% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 21-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em reta mais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 1; 20,00 metros do lado direito de quem da Rua 1 olha para a 
unidade, confrontando com a unidade autônoma – casa nº 22-B; do lado 
esquerdo mede 11,00 metros confrontando com a Rua 1, e nos fundos mede 
10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 1-B, sendo sua 
área total de 182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se 
localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes medida de: 
Mede 10,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado pela 
unidade autônoma – casa nº 21-B; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 22-B, e do lado esquerdo com a Rua 1, e nos 
fundos mede 10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 1-
B, sendo a sua área de 30,00 metros quadrados. 
 
42-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 22-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 22-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 23-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 21-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 2-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 22-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 23-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 21-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 2-B, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
43-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 23-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 23-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 24-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 22-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 3-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 23-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 24-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 22-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 3-B, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
44-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 24-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 24-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 25-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 23-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 4-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 24-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 25-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 23-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 4-B, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
45-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 25-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 25-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 26-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 24-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 5-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 25-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 26-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 24-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 5-B, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
46-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 26-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 26-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 27-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 25-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 6-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 26-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 27-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 25-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 6-B, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
47-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 27-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 27-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 28-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 26-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 7-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 27-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 28-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 26-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 7-B, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
48-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 28-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 28-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 29-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 27-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 8-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 28-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 29-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 27-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 8-B, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
49-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 29-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 29-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 30-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 28-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 9-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 29-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 30-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 28-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 9-B, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
50-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 30-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 30-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 31-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 29-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 10-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 30-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 31-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 29-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 10-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
51-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 31-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 31-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 32-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 30-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 11-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 31-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 32-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 30-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 11-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
52-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 32-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 32-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 33-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 31-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 12-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 32-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 33-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 31-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 12-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
53-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 33-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 33-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 34-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 32-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 13-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 33-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 34-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 32-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 13-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
54-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 34-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 34-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 35-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 33-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 14-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 34-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 35-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 33-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 14-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
55-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 35-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 35-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 36-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 34-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 15-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 35-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 36-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 34-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 15-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
56-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 36-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 36-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 37-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 35-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 16-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 36-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 37-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 35-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 16-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
57-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 37-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 37-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 38-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 36-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 17-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 37-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 38-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 36-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 17-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
58-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 38-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 38-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 39-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 37-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 18-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 38-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 39-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 37-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 18-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
59-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 39-B: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 39-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 40-B, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 38-B, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 19-B, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 39-B; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 40-B, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 38-B, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 19-B, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
60-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 40-B: 
 
Área privativa principal…………....................................... 122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ...........................................................20,0612m2 
Área total real .................................................................... 268,5912m2 
Áreatotal de terreno ......................................................... 361,7590m2 
Fração ideal total …….........................................................0,81913% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 40-B, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em reta mais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 1; 11,00 metros do lado direito de quem da Rua 1 olha para a 
unidade, confrontando com a Rua 1; do lado esquerdo mede 20,00 metros 
confrontando com a unidade autônoma – casa nº 39-B, e nos fundos mede 
10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 20-B, sendo 
sua área total de 182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno 
encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes 
medidade: Mede 10,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado 
pela unidade autônoma – casa nº 40-B; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a Rua 
1, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 39-B, e nos fundos 
mede 10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 20-B, 
sendo a sua área de 30,00 metros quadrados. 
 
61-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 1-C: 
 
Área privativa principal………….........................................122,7000m2 
Área de vaga .......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ............................................................20,0612m2 
Área total real ......................................................................268,5912m2 
Áreatotal de terreno ...........................................................361,7590m2 
Fração ideal total ……..........................................................0,81913% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 1-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em reta mais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 1; 11,00 metros do lado direito de quem da Rua 1 olha para a 
unidade, confrontando com a Rua 1; do lado esquerdo mede 20,00 metros 
confrontando com a unidade autônoma – casa nº 2-C, e nos fundos mede 
10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 21-C, sendo 
sua área total de 182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno 
encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes 
medida de: Mede 10,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado 
pela unidade autônoma – casa nº 1-C; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a Rua 
1, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 2-C, e nos fundos 
mede 10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 21-C, 
sendo a sua área de 30,00 metros quadrados. 
 
62-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 2-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 2-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 1-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 3-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 22-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 2-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 1-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 3-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 22-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
63-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 3-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 3-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 2-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 4-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 23-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 3-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 2-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 4-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 23-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
64-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 4-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 4-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 3-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 5-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 24-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 4-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 3-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 5-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 24-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
65-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 5-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 5-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 4-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 6-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 25-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 5-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 4-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 6-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 25-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
66-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 6-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 6-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 5-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 7-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 26-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 6-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 5-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 7-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 26-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
67-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 7-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 7-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 6-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 8-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 27-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 7-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 6-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 8-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 27-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
68-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 8-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 8-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 7-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 9-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 28-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 8-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 7-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 9-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 28-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
69-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 9-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 9-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 8-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 10-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 29-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 9-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 8-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 10-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 29-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
70-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 10-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 10-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 9-C, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 11-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a unidade 
autônoma – casa nº 30-C, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 10-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 9-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 11-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 30-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
71-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 11-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 11-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 10-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 12-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 31-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidad: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 11-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 10-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 12-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 31-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
72-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 12-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 12-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 11-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 13-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 32-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 12-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 11-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 13-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 32-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
73-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 13-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 13-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 12-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 14-C, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 33-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 13-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 12-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 14-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 33-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
74-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 14-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 14-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 13-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 15-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 34-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 14-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 13-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 15-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 34-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
75-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 15-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 15-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 14-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 16-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 35-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 15-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 14-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 16-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 35-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
76-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 16-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 16-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 15-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 17-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 36-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 16-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 15-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 17-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 36-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
77-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 17-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 17-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 16-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 18-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 37-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 17-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 16-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 18-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 37-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
78-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 18-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 18-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 17-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 19-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 38-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 18-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 17-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 19-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 38-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
79-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 19-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 19-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 18-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 20-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 39-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 19-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 18-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 20-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 39-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
80-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 20-C: 
 
Área privativa principal………….........................................122,7000m2 
Área de vaga .......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ............................................................20,0612m2 
Área total real ......................................................................268,5912m2 
Áreatotal de terreno ...........................................................361,7590m2 
Fração ideal total ……..........................................................0,81913% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 20-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em retamais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 1; 20,00 metros do lado direito de quem da Rua 1 olha para a 
unidade, confrontando com a unidade autônoma – casa nº 19-C; do lado 
esquerdo mede 11,00 metros confrontando com a Rua 1, e nos fundos mede 
10,00metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 40-C, sendo sua 
área total de 182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se 
localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes medidade: 
Mede 10,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado pela 
unidade autônoma – casa nº 20-C; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 19-C, e do lado esquerdo com a Rua 1, e nos 
fundos mede 10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 
40-C, sendo a sua área de 30,00 metros quadrados. 
 
81-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 21-C: 
 
Área privativa principal………….........................................122,7000m2 
Área de vaga .......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ............................................................20,0612m2 
Área total real ......................................................................268,5912m2 
Áreatotal de terreno ...........................................................361,7590m2 
Fração ideal total ……..........................................................0,81913% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 21-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em retamais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 2; 20,00 metros do lado direito de quem da Rua 2 olha para a 
unidade, confrontando com a unidade autônoma – casa nº 22-C; do lado 
esquerdo mede 11,00 metros confrontando com a Rua 1, e nos fundos mede 
10,00metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 1-C, sendo sua 
área total de 182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se 
localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes medidade: 
Mede 10,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado pela 
unidade autônoma – casa nº 21-C; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 22-C, e do lado esquerdo com a Rua 1, e nos 
fundos mede 10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 1-
C, sendo a sua área de 30,00 metros quadrados. 
 
82-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 22-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 22-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 23-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 21-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 2-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 22-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 23-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 21-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 2-C, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
83-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 23-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 23-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 24-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 22-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 3-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 23-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 24-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 22-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 3-C, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
84-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 24-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 24-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 25-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 23-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 4-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 24-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 25-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 23-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 4-C, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
85-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 25-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 25-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 26-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 24-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 5-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 25-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 26-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 24-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 5-C, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
86-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 26-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 26-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 27-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 25-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 6-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 26-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 27-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 25-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 6-C, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
87-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 27-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 27-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 28-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 26-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 7-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 27-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 28-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 26-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 7-C, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
88-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 28-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 28-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 29-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 27-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 8-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 28-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 29-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 27-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 8-C, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
89-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 29-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 29-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 30-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 28-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 9-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 29-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 30-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 28-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 9-C, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
90-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 30-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 30-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 31-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 29-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 10-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 30-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 31-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 29-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 10-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
91-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 31-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 31-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 32-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 30-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 11-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 31-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 32-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 30-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 11-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
92-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 32-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 32-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 33-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 31-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 12-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 32-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 33-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 31-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 12-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
93-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 33-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 33-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 34-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 32-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 13-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 33-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 34-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 32-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 13-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
94-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 34-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 34-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 35-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 33-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 14-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 34-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 35-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 33-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 14-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
95-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 35-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 35-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 36-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 34-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 15-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 35-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 36-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 34-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 15-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
96-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 36-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 36-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 37-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 35-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 16-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 36-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 37-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 35-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 16-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
97-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 37-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 37-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 38-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 36-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 17-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 37-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 38-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 36-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 17-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
98-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 38-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 38-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 39-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 37-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 18-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 38-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 39-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 37-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 18-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
99-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 39-C: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 39-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 2; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 40-C, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 38-C, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com a 
unidade autônoma – casa nº 19-C, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 39-C; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
2 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 40-C, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 38-C, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 19-C, sendo a sua 
área de 24,00 metros quadrados. 
 
100-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 40-C: 
 
Área privativa principal………….........................................122,7000m2 
Área de vaga .......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ............................................................20,0612m2 
Área total real ......................................................................268,5912m2 
Áreatotal de terreno ...........................................................361,7590m2 
Fração ideal total ……..........................................................0,81913% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 40-C, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em retamais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 2; 11,00 metros do lado direito de quem da Rua 2 olha para a 
unidade, confrontando com a Rua 1; do lado esquerdo mede 20,00 metros 
confrontando com a unidade autônoma – casa nº 39-C, e nos fundos mede 
10,00metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 20-C, sendo sua 
área total de 182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se 
localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes medidade: 
Mede 10,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado pela 
unidade autônoma – casa nº 40-C; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 2 olha para a unidade, com a Rua 
1, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 39, e nos fundos 
mede 10,00 metros confrontando com a unidade autônoma – casa nº 20-C, 
sendo a sua área de 30,00 metros quadrados. 
 
101-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 1-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 1-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 2-D, e do lado esquerdo com o muro de divisa do 
condomínio, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de divisa 
do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o 
descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante 
com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o 
terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 1-D; 3,00 metros por ambos 
os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, 
com a unidade autônoma – casa nº 2-D, e do lado esquerdo com o muro de 
divisa do condomínio, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
102-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 2-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 2-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 3-D, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 1-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 2-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 3-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 1-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
103-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 3-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 3-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 4-D, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 2-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 3-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 4-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 2-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
104-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 4-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 4-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 5-D, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 3-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 4-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 5-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 3-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
105-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 5-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 5-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 6-D, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 4-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 5-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 6-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 4-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
106-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 6-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 6-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 7-D, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 5-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 6-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 7-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 5-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
107-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 7-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 7-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 8-D, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 6-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 7-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 8-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 6-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
108-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 8-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 8-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 9-D, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 7-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de 
divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. 
Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não 
edificante com a seguintes medida de: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 8-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 9-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 7-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
109-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 9-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 9-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 10-D, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 8-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidades: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 9-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 10-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autonoma – casa nº 8-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
110-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 10-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 10-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 11-D, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 9-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 10-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 11-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 9-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
111-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 11-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 11-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 12-D, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 10-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 11-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 12-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 10-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
112-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 12-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 12-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 13-D, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 11-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 12-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 13-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 11-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
113-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 13-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 13-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 14-D, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 12-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 13-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 14-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 12-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
114-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 14-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 14-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 15-D, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 13-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 14-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 15-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 13-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
115-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 15-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 15-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 16-D, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 14-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidades: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 15-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 16-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 14-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
116-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 16-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 16-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 17-D, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 15-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros 
quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma 
faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente 
confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 16-D; 
3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 
1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 17-D, e do lado 
esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 15-D, e nos fundos mede 8,00 
metros confrontando com o muro de divisa do condomínio, sendo a sua área 
de 24,00 metros quadrados. 
 
117-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 17-D: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 



 

UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 17-D, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com o 
Sistema de Lazer 2, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 
16-D, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o muro de divisa do 
condomínio, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o 
descrito terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante 
com a seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o 
terreno ocupado pela unidade autônoma – casa nº 17-D; 3,00 metros por 
ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a 
unidade, com o Sistema de Lazer 2, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 16-D, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
118-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 1-E: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................25,1700m² 
Área de uso comum ...........................................................20,0612m2 
Área total real .....................................................................268,5912m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................361,7590m2 
Fração ideal total …….........................................................0,81913% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 1-E, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 1,00 
metro em retamais 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente 
para a Rua 1; 20,00 metros do lado direito de quem da Rua 1 olha para a 
unidade, confrontando com a unidade autônoma – casa nº 2-E; do lado 
esquerdo mede 11,00 metros confrontando com a Rua 1, e nos fundos mede 
10,00metros confrontando com o Sistema de Lazer 1, sendo sua área total de 
182,62 metros quadrados. Sobre o descrito terreno encontra-se localizado 
nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes medidade: Mede 10,00 
metros de frente confrontando com o terreno ocupado pela unidade autônoma 
– casa nº 1-E; 3,00 metros por ambos os lados, confrontando do lado direito de 
quem da Rua 1 olha para a unidade, com a unidade autônoma – casa nº 2-E, e 
do lado esquerdo com a Rua 1, e nos fundos mede 10,00 metros confrontando 
com o Sistema de Lazer 1, sendo a sua área de 30,00 metros quadrados. 
 
119-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 2-E: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 2-E, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 



 

metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 3-E, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 1-E, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o Sistema de 
Lazer 1, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o descrito 
terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a 
seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o terreno 
ocupado pela unidade autônoma – casa nº 2-E; 3,00 metros por ambos os 
lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com 
a unidade autônoma – casa nº 3-E, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 1-E, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
120-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 3-E: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 3-E, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 4-E, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 2-E, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o Sistema de 
Lazer 1, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o descrito 
terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a 
seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o terreno 
ocupado pela unidade autônoma – casa nº 3-E; 3,00 metros por ambos os 
lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com 
a unidade autônoma – casa nº 4-E, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 2-E, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
121-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 4-E: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 4-E, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 



 

unidade autônoma – casa nº 5-E, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 3-E, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o Sistema de 
Lazer 1, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o descrito 
terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a 
seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o terreno 
ocupado pela unidade autônoma – casa nº 4-E; 3,00 metros por ambos os 
lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com 
a unidade autônoma – casa nº 5-E, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 3-E, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
122-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 5-E: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 5-E, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 6-E, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 4-E, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o Sistema de 
Lazer 1, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o descrito 
terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a 
seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o terreno 
ocupado pela unidade autônoma – casa nº 5-E; 3,00 metros por ambos os 
lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com 
a unidade autônoma – casa nº 6-E, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 4-E, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
123-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 6-E: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 6-E, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com a 
unidade autônoma – casa nº 7-E, e do lado esquerdo com a unidade autônoma 
– casa nº 5-E, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o Sistema de 



 

Lazer 1, sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o descrito 
terreno encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a 
seguintes medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o terreno 
ocupado pela unidade autônoma – casa nº 6-E; 3,00 metros por ambos os 
lados, confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com 
a unidade autônoma – casa nº 7-E, e do lado esquerdo com a unidade 
autônoma – casa nº 5-E, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o 
muro de divisa do condomínio, sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
124-) UNIDADE AUTÔNOMA -CASA Nº 7-E: 
 
Área privativa principal…………........................................122,7000m2 
Área de vaga ......................................................................26,5000m² 
Área de uso comum ...........................................................19,7265m2 
Área total real .....................................................................245,6365m2 
Áreatotal de terreno ..........................................................336,1494m2 
Fração ideal total …….........................................................0,80546% 
 
UNIDADE AUTÔNOMA – CASA Nº 7-E, INSERIDA EM TERRENO COMUM 
DE USO EXCLUSIVO QUE TEM AS SEGUINTES MEDIDAS: Mede 8,00 
metros em reta de frente para a Rua 1; 20,00metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com o 
Sistema de Lazer 1, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 6-
E, e nos fundos mede 8,00metros confrontando com o Sistema de Lazer 1, 
sendo sua área total de 160,00 metros quadrados. Sobre o descrito terreno 
encontra-se localizado nos fundos, uma faixa não edificante com a seguintes 
medidade: Mede 8,00 metros de frente confrontando com o terreno ocupado 
pela unidade autônoma – casa nº 7-E; 3,00 metros por ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da Rua 1 olha para a unidade, com o 
Sistema de Lazer 1, e do lado esquerdo com a unidade autônoma – casa nº 6-
E, e nos fundos mede 8,00 metros confrontando com o Sistema de Lazer 1, 
sendo a sua área de 24,00 metros quadrados. 
 
Parágrafo Segundo -DAS VAGAS DE GARAGEM E SUA UTILIZAÇÃO 

PELAS UNIDADES AUTÔNOMAS 

 

Cada unidade autônoma possui duas vagas de garagem descobertas, e estão 

situadas na área privativa acessória das unidades, e vinculadas a estas.  

 

Art. 5º Somente por acordo unânime de todos os condôminos tomada em 

Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, poderão 

promover a mudança da destinação do condomínio ou da unidade 

autônoma. 

 

Art. 6º As obras de caráter coletivo e que interessem as coisas de propriedade 

comum, serão feitas com concurso pecuniário, obrigatório e em 

igualdade a todos os condôminos. 



 

§1°- As obras ou reparações necessárias e urgentes serão realizadas, 

independentemente de autorização, pelo síndico, ou em caso de omissão ou 

impedimento deste, por qualquer condômino. 

 §2°- Se as obras ou reparos forem urgentes e importarem em despesas 

excessivas, determinadas sua realização, o sindico ou o condômino que tomou 

a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada 

imediatamente. 

§3°- As obras ou reparos necessários considerados não urgentes, e de 

relevante valor pecuniário, serão efetuadas após a autorização da Assembleia 

especialmente convocada pelo sindico, ou em caso de omissão ou 

impedimento deste, por qualquer condômino. 

 §4°- O condômino que realizar as obras ou reparos necessários será 

reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que 

fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. 

 

Art. 7º Cada condômino pode usar, gozar e dispor livremente da unidade que 

lhe compete e pertence, mas de modo a não prejudicar os outros 

condôminos, nem o nome do condomínio, atendidas a todas as 

limitações legais. 

 §1°- As unidades autônomas (casas) são de uso estritamente 

residencial. 

 §2°- Fica assegurado a todos os condôminos o direito de livremente 

dispor de suas respectivas unidades autônomas, bem como transferir os 

direitos pertinentes à sua aquisição ou constituir ônus real sobre elas, 

independentemente do consentimento dos demais condôminos. 

 

Art. 8º Qualquer condômino poderá fazer, a suas expensas, modificações nas 

coisas de propriedade exclusiva, desde que disso não decorram danos à 

estrutura e solidez da construção, não atinjam as coisas comuns, não 

alterem as partes externas e as de propriedade comum, nem 

prejudiquem os interesses dos demais condôminos.  

 

Parágrafo único – O condômino que, desrespeitar as condições deste 

Regimento, realizar obras na sua unidade autônoma, será responsabilizado 

pelos danos causados nas partes de uso comum. 

 

 

Capítulo III 

Proibições, Direitos e Obrigações 

 

Art. 9º Além das restrições legais e das estipuladas nesta Convenção, é 

terminantemente proibido e vedado aos condôminos ou pessoas que por 

qualquer forma ocupem as unidades autônomas: 



 

a) Obras em sua unidade autônoma que de qualquer forma altere o seu 

projeto arquitetônico, sem a devida aprovação pelos poderes 

públicos; 

b) Fazer barulhos, ruídos, notadamente depois das 22:00 horas; 

c) Colocar ou permitir que coloquem letreiros, placas e cartazes de 

publicidade, ou quaisquer outros materiais assemelhados, quer nas 

partes de uso comum, quer nas unidades autônomas, excetuando os 

casos em que tais elementos sejam exigidos por lei ou normas 

regulamentares; 

d) Alterar a forma e a cor das fachadas, das partes e esquadrias 

externas, nem aumentar o muro de divisa das residências, nem 

pintar ou decorar as paredes, portas, portões e esquadrias externas 

com cores diversas das empregadas no empreendimento; 

e) Instalar coberturas nas vagas de garagem; 

f) Ter ou usar instalações ou materiais, suscetíveis que, por qualquer 

forma, afetem a saúde, segurança ou tranquilidade dos outros 

condôminos ou seus inquilinos; 

g) Utilizar sob qualquer pretexto os empregados do condomínio para 

serviços particulares, dentro do horário normal de serviço;  

h) Os condôminos não deverão aliciar e contratar empregados de outro 

condômino ou do condomínio sem previa consulta e concordância do 

respectivo empregador.  

i) Deixar ou abandonar torneiras abertas, defeituosas, prejudicando o 

abastecimento de água do condomínio; 

j) Ocupar os espaços de uso comuns para depositar materiais, 

ferramentas, moveis, maquinas, entulhos ou quaisquer outros 

objetos, devendo estes ser removidos em recipiente adequado, em 

hora previamente determinada e de forma a não prejudicar o 

movimento dos condôminos, inquilinos ou seus prepostos; 

k) Atirar qualquer objeto, detritos ou coisas nas áreas de uso comum; 

l) Exercer qualquer atividade ou profissão, mesmo que particular, nas 

unidades residenciais do condomínio que atraia o público; 

m) Utilizar as faixas de recuo da frente das unidades autônomas como 

pátio de serviço de qualquer natureza, exceto nos casos de reformas 

necessárias as quais deverão cumprir e observar as normas fixadas; 

n) Usar a circulação interna do condomínio para estacionar veículo; 



 

o) Praticar todo e qualquer ato que possa prejudicar o valor, categoria, 

moral e o bom nome do condomínio, assim como, bem estar e o 

sossego de seus ocupantes; 

Art. 10º São direitos de cada condômino:  

 

a) Comparecer, ou de forma legal se fazer representar, nas 

Assembleias Gerais do Condomínio, discutindo e votando os 

assuntos pertinentes; 

b) Votar e ser votado para os cargos administrativos do condomínio; 

c) Utilizar os serviços fornecidos pelo condomínio no que se refere à 

portaria e área de lazer, sem perturbar a sua ordem ou desviar as 

atividades de qualquer funcionário para serviços pessoais; 

d) Denunciar ao Sindico ou membros do Conselho Fiscal, eventuais 

irregularidades que constatar; 

e) Praticar os atos para os quais, mediante solicitação escrita 

endereçada ao Sindico ou membros do Conselho Fiscal, e desde que 

comprovadamente recebida, obtenha autorização ou anuência, para 

executá-los. 

 

Art. 11º São obrigações dos condôminos: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas, normas e condições 

constantes desta Convenção, do Regulamento Interno e demais 

deliberações das Assembleias Gerais; 

b) Pagar pontualmente todas contribuições necessárias às despesas 

ordinárias ou extraordinárias do Condomínio; 

c) Permitir o ingresso em sua unidade autônoma do Sindico, ou ainda 

seus prepostos, quando necessário á inspeção ou consertos para 

evitar danos ou prejuízos ao Condomínio ou a qualquer condômino; 

d) Zelar pela moral e os bons costumes no interior do Condomínio, 

contribuindo também para manutenção da ordem e respeito 

recíprocos; 

e) Fazer constar dos contratos de locação ou cessão a terceiros, as 

normas desta Convenção e do Regimento Interno, para que delas 

tenha conhecimento o locatário ou cessionário, prevendo, também a 

rescisão do contrato por descumprimento a essas normas; 



 

f) Reparar por conta própria os danos ou prejuízos a que der causa, por 

si, ou pelos ocupantes das unidades autônomas, a qualquer título. 

 

Capítulo IV 

Das Assembleias Gerais 

 

Art. 12º As Assembleias gerais serão convocadas mediante carta 

registrada ou protocoladas, pelo síndico ou por condôminos que 

representem, pelo menos, um quarto do condomínio, e serão realizadas 

no próprio condomínio, salvo motivo de força maior.  

 

§ 1° - As convocações indicarão o resumo da ordem do dia, a data, a 

hora, o local da assembleia, e serão assinadas pelo síndico ou pelos 

condôminos que as fizerem. 

 

§2° - As convocações das assembleias gerais ordinárias serão 

acompanhadas de cópias do relatório e contas da administração,  

 

§ 3° - Entre a data de convocação e da realização da assembleia, 

deverá mediar um prazo de cinco dias, no mínimo.  

 

§ 4° - As assembleias extraordinárias poderão ser convocadas com 

prazo mais curto do que o mencionado no parágrafo anterior, quando houver 

comprovada urgência.  

 

§ 5° - É lícito, no mesmo anúncio, fixar o momento em que se realizará a 

assembleia em primeira e em segunda convocação, mediando, entre ambas, o 

período de meia hora. 

 

§ 6° - O síndico endereçará as convocações para residências dos 

respectivos condôminos, salvo se tiverem estes feito em tempo oportuno, 

comunicações de outro endereço para o qual devam ser remetidas.  

 

Art. 13º As assembleias serão presididas por um condômino 

especialmente aclamado, o qual escolherá entre os presentes o 

secretário que lavrará a ata dos trabalhos em livro próprio. É defeso ao 

síndico presidir ou secretariar os trabalhos de assembleia. 

 

Art. 14º Cada condômino terá direito a tantos votos quantos forem as 

unidades autônomas que lhe pertençam, computando-se os resultados 

das votações por maioria de votos, calculados sobre o número de 

presentes á vista do livro de presença por todos assinados.  

 



 

Parágrafo Único - Não poderão tomar parte nas assembleias os condôminos 

que estiverem em atraso com o pagamento de suas contribuições ou multas 

que Ihes tenham sido impostas.  

 

Art. 15º É lícito fazer-se o condômino representar, nas assembleias, por 

procurador, condômino ou não, com poderes especiais, desde que não 

seja o próprio síndico, administrador ou membro do Conselho 

Consultivo, bem como seus respectivos parentes até o terceiro grau.  

 

Art. 16º A assembleia geral ordinária realizar-se-á no primeiro trimestre de 

cada ano a ela compete: 

a) discutir e votar o relatório e as contas da administração relativa ao 

ano findo.  

 b)discutir e votar o orçamento das despesas para o ano em curso, 

fixando fundos de reserva, se convier. 

 c) eleger o síndico, facultando-lhe a isenção da taxa condominial, e os 

três membros do Conselho Fiscal, com o exercício gratuito de suas funções. 

d) votar as demais matérias constantes da ordem do dia.  

 

Art. 17º As deliberações das assembleias gerais ordinárias e 

extraordinárias serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de 

votos dos condôminos presentes, que representem pelo menos metade 

das frações ideais. Em segunda convocação, respeitando o mínimo de 

30 (trinta minutos) após a hora determinada para realização da primeira 

convocação, a assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos 

presentes, salvo quando for exigido quórum especial, conforme disposto 

nos artigos 1.352 e 1.353 do Código Civil Brasileiro com qualquer 

número.  

 

Parágrafo Único - As decisões referentes às modificações da presente 

Convenção de Condomínio e do Regimento Interno só poderão ser tomadas 

pelo "quórum" que represente pelo menos 2/3 dos votos dos condôminos. 

Modificações de partes comuns só poderão ser feitas com a concordância de 

2/3 dos votos dos condôminos, inclusive daqueles que estejam em débito com 

o condomínio. Mudança de destinação do empreendimento, ou da unidade 

imobiliária, depende de aprovação da unanimidade dos condôminos. Artigos 

1342 e 1351. 

 

Art. 18º Compete á assembleia geral extraordinária:  

a) deliberar sobre matéria de interesse geral do condomínio ou dos 

condôminos;  

b) decidir em grau de recurso os assuntos que tenham sido deliberados 

pelo síndico e a ela levados a pedido do interessado ou dos interessados; 

c) apreciar as demais matérias constantes da ordem do dia;  



 

d) examinar os assuntos que Ihes sejam propostos por qualquer 

condômino;  

e) destituir o síndico ou qualquer membro do Conselho Fiscal, a 

qualquer tempo, independentemente de justificação e sem indenização.  

 

Art. 19º Nas assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias os 

resultados das votações serão computados por maioria de votos, 

calculados sobre o número de presentes à vista do "livro de Presença" 

por todos assinados. 

 

Art. 20º  As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias e 

todos os condôminos, independentemente de seu comparecimento ou 

de seu voto, cumprindo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir.  

Parágrafo único - Nos quinze dias que se seguirem à assembleia, o 

síndico deverá enviar cópia a cada condômino via e-mail da ATA da 

assembléia realizada.  

 

Art. 21º Das assembleias gerais serão lavradas atas em livro próprios, 

abertas, encerradas e rubricado pelo síndico, as quais serão assinadas 

pelo presidente, pelo secretário e pelos condôminos presentes, que 

terão sempre o direito de fazer constar suas declarações de votos, 

quando dissidentes. 

Parágrafo único - A ata deverá ser registrada em cartório até 60 

(sessenta) dias após a realização da Assembleia. 

 

Capítulo V 

Da Administração 

 

Art. 22º A administração do condomínio caberá a um síndico, condômino 

eleito em assembleia geral ordinária, pelo prazo máximo de dois anos, 

podendo ser reeleito. Juntamente com o sindico, poderá eleito pela 

Assembleia um subsíndico, que o substituirá em suas faltas ou 

impedimentos 

 

Parágrafo único - Ao síndico compete: 

a. Representar o condomínio em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, 
em tudo que se referir aos assuntos de interesse da comunhão.  

 
b. Superintender a administração do condomínio.  

 
c. Cumprir e fazer cumprir a lei, a presente Convenção e as deliberações 

das assembleias.  
 

d. Admitir ou demitir empregados, bem como fixar-lhes a respectiva 
remuneração.  



 

 
e. Coordenar reparos urgentes ou adquirir o que seja necessário à 

segurança ou conservação do condomínio 
 

f. Executar fielmente as disposições orçamentárias aprovadas pela 
assembleia.  

 
g. Convocar as assembleias gerais ordinárias nas épocas próprias, quando 

julgar conveniente, ou lhe for requerido fundamentalmente por 
condôminos que representem o número previsto no art. 13° deste 
instrumento.  

 
h. Prestar, a qualquer tempo, informações sobre os atos da administração.  

 
 

i. Prestar à assembleia conta de sua gestão, acompanhada de 
documentação respectiva e oferecer proposta de orçamento para o 
exercício seguinte.  

 
j. Cobrar inclusive em juízo, as quotas que couberem em rateio aos 

condôminos, nas despesas normais ou extraordinárias do condomínio, 
aprovadas pela assembleia, bem como as multas impostas por infração 
de disposições legais ou desta convenção.  

 
k. Comunicar à assembleia as citações que receber. 

 
l. Procurar por meios suasórios dirimir as divergências entre os 

condôminos. 
 

m. Entregar ao seu sucessor todos os livros, documentos e pertences em 
seu poder. 
 

 

Art. 23º  O síndico terá direito a isenção da taxa condominial mensal que 

lhe fora fixada pela assembleia especialmente convocada para esse fim,  

 

Art. 24º O sindico poderá transferir a outrem, total ou parcialmente, os 

poderes de representação ou as funções administrativas, mediante 

aprovação da Assembleia, pelo voto da maioria das frações ideais nela 

presentes. 

 

Art. 25º O sindico ou qualquer pessoa nomeada, poderá ser destituída 

pela Assembleia especialmente convocada para este fim, pelo voto da 

maioria absoluta dos seus membros, no caso de ocorrer pratica de 

irregularidades, não prestação de contas, ou improbidade administrativa 

do condomínio. 

 



 

Art. 26º O síndico não é responsável pessoalmente pelas obrigações 

contraídas em nome do condomínio, desde que tenha agido no exercício 

regular de suas atribuições, respondendo, porém, pelo excesso de 

representação e pelos prejuízos a quer der causa por dolo ou culpa.  

 

Art. 27º A assembleia geral ordinária elegerá um Conselho Fiscal, 

composto de três condôminos, com mandato máximo de dois anos, que 

exercerá gratuitamente suas funções, e ao qual compete: 

a) – examinar as contas, relatórios e comprovantes; 

b) – comunicar aos condôminos, por carta registrada ou protocolada, as 

irregularidades havidas na gestão do condomínio;   

c) - analisar e dar parecer sobre balancetes mensais e propostas de 

orçamento para o subsequente exercício das despesas do condomínio.  

d) – abrir, rubricar e encerrar livro caixa.  

  

Capítulo VI 

Das Despesas do Condomínio 

 

Art. 28º As despesas ordinárias do condomínio, tais como de limpeza, 

conservação, reparação e manutenção das partes de propriedade de 

uso comum com empregados e encargos sociais, energia, seguros, 

segurança e outros igualmente atinentes às coisas e serviços comuns 

do condomínio, inclusive as relacionadas com o pagamento de serviço 

de terceiros, serão fixadas em orçamento anual aprovado pela 

assembleia geral ordinária.  

 

 § 1° - O orçamento anual será acrescido de 5% (cinco) do seu 

montante, servindo este adicional para a constituição de um FUNDO DE 

RESERVA do condomínio.  

 § 2° - O montante do orçamento anual, acrescido do adicional 

para o "fundo de reserva", será rateado igualmente entre todas as unidades 

autônomas do condomínio. 

 § 3° - Os condôminos pagarão a parte que couber no rateio 

das despesas de acordo com a decisão estabelecida pela assembleia geral, 

especialmente convocada para este fim.   

 

Art. 29º As despesas extraordinárias, assim consideradas, as 

aprovadas pela assembleia geral, fora do orçamento anual do 

condomínio, serão rateadas e pagas pelos condôminos. 

 

Art. 30º O saldo remanescente no orçamento de um exercício será 

incorporado ao exercício seguinte, se outro destino não lhe for dado pela 

assembleia ordinária.  

 



 

Art. 31º O condomínio será segurado contra incêndio ou qualquer outro 

risco que possa destruí-lo total ou parcialmente, em companhia idônea, 

com aprovação da assembleia, discriminando-se na apólice o valor de 

cada unidade autônoma. 

 

Parágrafo único - É lícito a cada condômino, individualmente e às suas 

expensas, aumentar o seguro de sua unidade autônoma ou segurar as 

benfeitorias e melhoramentos por ele introduzidos na mesma.  

 

Art. 32º Ocorrendo um sinistro total ou que destrua mais de dois terços 

do condomínio, a assembleia geral se reunirá dentro de 15 dias e 

elegerá uma comissão de três condôminos, investidos de poderes para:  

 a)- receber a indenização e depositá-la em nome do 

condomínio, no estabelecimento bancário designado pela assembleia.  

 b)- abrir concorrência para a reconstrução das partes 

destruídas, comunicando o resultado à assembleia geral para a devida 

deliberação.  

 c)- acompanhar os trabalhos de reconstrução até o final, 

representando os condôminos junto aos construtores, fornecedores, 

empreiteiros e repartições públicas.  

 

Parágrafo único - Se à indenização paga pela companhia seguradora não for 

suficiente para atender às despesas, concorrerão os condôminos para o 

pagamento do excedente, na proporção das frações ideais na forma da lei.  

 

Art. 33º Pela maioria que represente, no mínimo, metade mais um dos 

votos, do valor total do condomínio, poderá a assembleia deliberar que o 

condomínio não seja reconstruído, caso em que autorizará a venda do 

terreno, partilhando-se o seu preço e o valor do seguro entre os 

condôminos, 

 

Art. 34º Em caso de sinistro que destrua parcialmente o condomínio, 

recolhido o seguro, proceder-se-á à reparação ou a reconstrução das 

partes destruídas. 

 

Capítulo VII 

Penas e Multas 

 

Art. 35º Os condôminos em atraso com os pagamentos das 

respectivas contribuições ficarão automaticamente sujeitos a multa de 

2% (dois por cento) sobre o respectivo montante, juros de mora de 1% 

(um por cento) e correção monetária de acordo com o IGPM ou outro 

índice correlato fixado pelo Governo Federal, contados a partir da data 



 

do vencimento do respectivo prazo independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial.  

 

Parágrafo Único- Após 60 dias de atraso no pagamento das contribuições, o 

Sindico remeterá a cobrança ao Departamento Jurídico, que tentará cobrar o 

debitoamigavelmente, hipótese em que, além da multa, juros e correção 

monetária referida, ficará sujeito ao pagamento dos honorários advocatícios à 

base de 10%. Em caso de cobrança judicial, os honorários advocatícios serão 

fixados no importe de 20% sobre o total do débito, bem como todas as custas e 

despesas processuais que houverem. 

 

Art. 36º O condômino que reiteradamente deixar de cumprir seus 

deveres, por deliberação de Sindico e Conselho Fiscal, poderá ser 

constrangido a pagar multa, nos termos abaixo. 

 

Art. 37º O condômino ou seu inquilino que violarem as disposições 

contidas na presente convenção será advertido mediante notificação, 

além de ser compelido a abster-se do ato praticado, ou ainda a reparar 

os danos que causar.  

 

Art. 38º Caso após a 2ª notificação não surtir efeito, o condômino ou 

inquilino estará sujeito a aplicação de multa nos percentuais definidos 

abaixo: 

 

Parágrafo Primeiro: Os condôminos e inquilinos ficaram sujeitos às seguintes 
penalidades, de acordo com a gravidade da transgressão, nas categorias: 
 
I. Leve - multa de 50% do valor da taxa de contribuição do mês vigente. 

II. Moderada - multa de 100% do valor da taxa de contribuição mês 

vigente. 

III. Grave - multa de 200% do valor da taxa de contribuição do mês vigente.  

 
 
Art. 39º Na reincidência da transgressão caberá a aplicação da multa em 

dobro daquela anteriormente aplicada e assim sucessivamente.  
 
Art. 40º Ao condômino ou inquilino passíveis de quaisquer uma das 

penalidades será dado conhecimento dos motivos que justifiquem o ato, 
para que possam defender-se previamente no prazo de cinco dias a 
contar da data da notificação.  

 
Art. 41º Indeferida a defesa não caberá qualquer outro tipo de recurso 

junto à Administração. 
 

 

CAPITULO VIII 



 

Regimento Interno 

 

Art. 42º O Regimento Interno, que será fixado na Portaria do 

Condomínio, para conhecimento geral, contém o seguinte teor: 

 

I.  Para fins deste Regimento Interno, são considerados condôminos, os 

proprietários, os promitentes compradores e os cessionários de direitos 

relativos as unidades autônomas e também os locatários. 

 

Parágrafo único – É de responsabilidade do condômino fazer cumprir o 

presente Regimento por seus familiares, amigos, convidados, empregados e 

prestadores de serviços por ele contratados. 

 

II. São direitos do condômino: 

a. Usar, gozar e dispor da respectiva unidade autônoma de acordo com 

sua destinação, porém sem prejudicar a solidez e segurança da 

edificação, sem infringir as normas legais e do presente Regimento, bem 

como sem causar danos aos demais condôminos. 

b. Usar e gozar das partes comuns do condomínio, desde que não 

impeçam idêntico uso por parte dos demais condôminos, observadas as 

restrições do inciso anterior. 

c. Denunciarem ao administrador ou sindico qualquer irregularidade que 

observarem. 

d. Votar nas Assembleias e delas participar, estando quite com a 

contribuição mensal. É lícito ao condômino, fazer-se representar nas 

Assembleias por procurador com poderes especiais, condômino ou não 

desde que não seja o próprio administrador, ou membro do conselho 

fiscal, bem como os parentes deste até o terceiro grau. 

 

III. São deveres do Condômino, estendendo-se as obrigações aos 

familiares, amigos, convidados e afins, quando o caso: 

a. - Cumprir integralmente a Convenção do Condomínio e seu Regimento 

Interno. 

b. - Guardar decoro e respeito no uso das coisas e partes comuns do 

condomínio, não usando nem permitindo que as usem, bem como as 

respectivas unidades autônomas, para fins diversos daquele a que se 

destinam; 

c. - Não usar as respectivas unidades autônomas, nem alugá-las ou cedê-

las para atividades ruidosas, ou pessoas de maus costumes, ou para 

instalação de quaisquer atividades ou depósitos de qualquer objeto 

capaz de causar danos na edificação ou incômodos aos demais 

condôminos e usuários; 

d. - Não lançar quaisquer objetos ou líquidos sobre a via pública, área ou 

pátio interno; 



 

e. - Colocar lixo e detritos nos locais e dias apropriados; 

f. - Não decorar ou pintar as paredes, portas, esquadrias ou quaisquer 

partes externas de uso comum e terraços que componham as fachadas 

com cores, tonalidades diversas das empregadas no condomínio; 

g. - Não utilizar quaisquer dos empregados do condomínio para serviços 

particulares de qualquer natureza; 

h. - Contribuir para todas despesas comuns do condomínio e pagamento 

nos prazos estipulados, com pontualidade; 

i. Contribuir para o custeio e realização das obras autorizadas em 

assembleia, bem como das obras, aquisições ou despesas de caráter 

urgente ou extraordinárias, feitos pelo sindico ou administrador desde 

que devidamente aprovadas; 

 

Parágrafo Primeiro: O condômino que não pagar a sua contribuição ficará 

sujeito aos juros moratórios convencionados, ou não sendo previstos, os de 

1(um) por cento ao mês e multa de 2 (dois) por cento sobre o débito. 

 

Parágrafo Segundo: O condômino que não cumprir qualquer dos deveres 

estabelecidos nos incisos acima, pagará a multa prevista na convenção, 

independentemente das perdas e danos que se apurarem. 

 

Parágrafo Terceiro: O condômino ou possuidor que, por seu reiterado 

comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os 

demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa já 

estipulada em convenção.  

 

IV. A realização de mudanças deverá ser comunicada ao 

sindico/administração com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 

horas, e só poderão ser executadas entre as 08h00min às 18h00min de 

segunda a sexta- feira, e aos sábados somente das 08h00min as 

12h00min. 

 

V.  As vagas de garagem destinam-se exclusivamente ao estacionamento 

de veículos de condôminos, automotores de pequeno e médio porte e 

ciclomotores. Sendo vedado o deposito de materiais ou objetos.  

 

VI. No horário das 22h00min às 08h00min, é proibida qualquer atividade 

que viole o silêncio noturno, e em qualquler outro horário deve-se evitar 

a produção de ruídos que perturbem o bem estar e sossego da 

coletividade. 

 

VII. Em qualquer horário o uso de aparelhos que reproduza sons e ruídos ou 

instrumentos musicais deve ser feito de modo a não perturbar os 

vizinhos, observadas as disposições legais vigentes. 



 

 

VIII. As obras que provoquem ruídos, e as mudanças só poderão ser 

executadas entre as 08h00min às 17h30min, de segunda a sexta- feira. 

Aos sábados somente das 08h00min às 12h00min. 

 
IX. O horário de entrada e saída de prestadores de serviços (obras e 

reformas em execução) é das 08h00min às 17h30min, de segunda a 

sexta- feira. Aos sábados somente das 08h00min às 12h00min. 

 

 
X. No caso especifico de prestadores de serviços residenciais (domesticas, 

babas, cuidadores, corretor de imóveis) podem estar sendo liberadas 

fora do horário, desde que o condômino autorize via administração e que 

não seja provocados ruídos fora dos horários estipulados.   

 
XI. Aos domingos ou feriados não é permitida mudanças ou obras, exceto 

obras de emergência. 

 

XII. Fazer constar como parte integrante dos contratos de compra e venda 

ou locação, cópia do presente Regimento Interno. 

 

XIII. O condomínio não se responsabilizará por furtos ou roubos ocorridos 

dentro das unidades autônomas ou em qualquer outra dependência do 

mesmo; a responsabilidade do condomínio estará condicionada à 

cobertura prevista em apólice de seguro.  

 

Parágrafo Primeiro – Igualmente o condomínio não se responsabilizará por 

eventuais batidas ou danos ocorridos no interior de suas dependências, 

provenientes de manobras para estacionar ou trafegar, sendo responsáveis os 

proprietários dos veículos envolvidos ou seus condutores. 

 

Parágrafo Segundo: O condomínio não se responsabilizará por eventuais 

danos ocorridos nas pinturas dos veículos (manchas, riscos, etc.) os quais são 

de responsabilidade dos proprietários, que devem para sua tranquilidade 

providenciar o seguro correspondente. 

 

ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

XIV. É permitido manter nas unidades autônomas aves e outros animais 

domésticos, sempre de pequeno e médio porte e desde que não 

coloquem em risco a segurança, a saúde e o sossego dos residentes no 

condomínio. OBS (Entende-se por animais domésticos de pequeno e 

médio porte: cães, gatos, iguanas, furões, jabotis, peixes e 

assemelhados.)  



 

 

XV. Os Condôminos e Inquilinos são responsáveis pelo incômodo causado 

aos demais moradores do loteamento, provocado pela ave ou animal de 

que tenha a guarda. 

 

XVI.  É expressamente proibido passear ou brincar com animais nas 

dependências comuns do Condomínio (Área Social e de Lazer), tais 

como clube, na piscina, na área de Lazer das crianças, área gourmet, 

exceto campos e quadras. 

 
 

XVII.  Para facilitar a localização de animais que eventualmente escapem das 

residências, é necessário que os animais portem sempre identificação 

por coleiras com nome do animal e telefone do responsável e que 

possuam cadastro dos animais junto à administração, sob penalidade 

conforme Art. 36 da Convenção deste condomínio.  

 

XVIII. Quando do passeio dos animais domésticos nas vias comuns, é 

condicionado a sua condução por responsável apto, ao qual deverá 

estar atado por guia ou mecanismos de contenção adequados. O 

condômino detentor de animal potencialmente perigoso está obrigado 

por lei a possuir seguro de responsabilidade civil destinado a cobrir 

danos.   

 

XIX. Os proprietários dos animais são responsáveis pelos mesmos, inclusive 

pela sua vacinação e saúde, devendo informar a Administração de 

qualquer doença contagiosa manifestada nos mesmos. 

 

XX.  Caberá ao condutor do animal recolher de imediato os dejetos de seu 

cão ao passear com ele. Esta é uma atitude civilizada e respeitosa, já 

que as vias são de uso comum e devem ser mantidas limpas. Porte 

sempre saco para recolhimento e descarte dos dejetos dos animais. 

 

XXI. A Administração do Condomínio poderá recolher todo e qualquer animal 

não identificado que circule no condomínio sem a companhia de um 

responsável. Não havendo identificação do proprietário na coleira, fará a 

devida comunicação ao departamento Municipal competente, para as 

devidas providências, sem que isso implique em qualquer 

responsabilidade perante eventual proprietário não identificado. 

 

XXII. A presença de animais de estimação nas unidades não deverá trazer 

perturbação aos outros condôminos, notadamente quanto a ruídos 

excessivos, mau cheiro ou perigo à saúde pública e higiene. 

 



 

XXIII. As habitações destinam-se exclusivamente para fins residenciais. Não 

sendo admitidas atividades de criação de animais.   

 

ÁREAS DE LAZER E CLUBE SOCIAL 

 

XXIV. Entende-se por Áreas de Lazer e Clube Social as áreas compostas 

pelos itens de lazer, recreação e bem estar, a saber:   

 

DESCRIÇÃO   

a) Espaço Gourmet;  

b) Salão de festas;   

c) Salão de jogos;  

d) Piscina recreativa; 

e) Churrasqueira;  

f) Campo de futebol gramado;  

g) Quadra de tênis 

h) Espaço fitnes 

 

XXV. Horário de funcionamento do clube é das 8 às 22 horas e permanecerá 

fechado às segundas-feiras para manutenção geral, exceto feriados 

quando o fechamento será no próximo dia útil. Em função da frequência 

de Condôminos, o horário poderá sofrer alteração pelosindico, cabendo 

a sua divulgação.   

 

XXVI. O clube social é de uso exclusivo dos Condôminos, seus dependentes 

legais e agregados (pai, mãe e sogros). Serão admitidos 04 (quatro) 

convidados, sempre na companhia do Condômino, mediante cadastro 

prévio na administração.  

 

XXVII. É vedado a funcionários do Condomínio o uso das instalações do clube.  

 

XXVIII. Todo e qualquer dano causado às dependências do clube, por 

Condôminos, seus dependentes ou convidados serão levadas a débito 

do Condômino responsável, sem prejuízo a aplicação de penalidades.  

 

XXIX. O Condomínio não se responsabiliza por objetos extraviados ou furtados 

bem como acidentes havidos nas áreas de abrangênciado Condomínio. 

 

XXX. O acesso de animais domésticos é vedado em todas as dependências 

do clube, mesmo portados no colo.  

 

XXXI. As crianças até 10 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou 

responsáveis, em qualquer recinto do clube. Cabe aos pais e 

responsáveis exercerem a devida vigilância sobre os menores sob sua 



 

guarda, zelando para que não sofram nem provoquem acidentes ou 

danos a terceiros, ou às instalações, equipamentos e dependências 

comuns em geral.   

 

XXXII. Danos materiais causados às áreas comuns, incluindo instalações, 

equipamentos, etc., serão reparados ou indenizados pelo Condômino 

responsável pelo causador do prejuízo.   

 
 

XXXIII. O Condomínio não será responsável por quaisquer acidentes pessoais 

ocorridos nas dependências das áreas de lazer e recreação, ou em 

quaisquer dependências ou áreas comuns.  

 

XXXIV. Não é permitido o uso de aparelhos sonoros sem “fones intra-

auriculares” na área comuns, isso visando a não prejudicar o conforto e 

sossego dos demais usuários e moradores. Exceção ao salão de festas 

onde poderá haver sonorização, sempre em níveis moderados até as 22 

horas.   

 
 

XXXV. Na hipótese de comportamento inadequado de menores 

desacompanhados por seus pais ou responsáveis serão os mesmos 

advertidos verbalmente pela Administração, e seus pais, comunicados 

por escrito da ocorrência, e eventuais penalidades incidentes.   

 

XXXVI. O Condomínio não se responsabiliza por menores desacompanhados, 

por quaisquer acidentes, danos físicos ou morais sofridos.   

 

CAMPO DE FUTEBOL GRAMADO 

 

XXXVII. O Campo de futebol é de uso exclusivo dos Condôminos e visitantes 

devidamente registrados limitados ao número de 05 (cinco) convidados 

por unidade.    

 

XXXVIII. O horário de utilização é de terça a domingo das 08:00 às 22:00 horas.   

 
 

XXXIX.  O campo de futebol terá uso preferencial de maiores de 13 anos às 

quartas-feiras das 

20:00 às 22:00 horas.   

 

XL. É proibida locação e/ou cessão por parte dos Condôminos a terceiro(s).   

 



 

XLI. Quando houver espera de jogadores para jogar, a utilização do campo 

fica limitada a 45 minutos.      

 
 SALÃO DE FESTAS / ESPAÇO GOURMET 

 

XLII. A reserva dos espaços deste capítulo deverá ser feita com a 

Administração com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data 

do evento e limitando-se a um evento por dia. 

 

XLIII. A taxa de utilização do espaço gourmet será lançada junto com a 

cobrança da taxa social mensal do Condômino requisitante, estipulada 

em R$ 80,00 por locação. 

 
XLIV. A taxa de utilização do salão de festas será de R$ 200,00  e será 

lançada junto com a cobrança da taxa social mensal do Condômino 

requisitante. 

 

XLV. É vedada a reserva dos espaços para terceiros, mesmo com a presença 

do Condôminos durante o evento.   

 

XLVI. .Se o cancelamento ocorrer com menos de 15 (quinze) dias de 

antecedência e não havendo uso por outro Condômino, a taxa de 

utilização será devida. Havendo cancelamento com prazo maior a 15 

(quinze dias) a data do evento poderá ser reagendada.   

 

XLVII. A possível alteração da data de um evento não será considerada 

cancelamento se a nova data ainda estiver disponível.   

 
 

XLVIII. O Condômino deverá fornecer com antecedência de 3 (três) dias lista 

com os nomes e sobrenome de seus convidados, para facilitar a 

franquia à entrada respectiva por parte de quem esteja na Portaria.  

 

XLIX. É permitido ocupar somente as áreas próprias e delimitadas pelo 

pavimento das dependências do salão reservado.   

 
L. A capacidade de utilização do espaço gourmet é de até 15 (quinze) 

pessoas. 

 
LI. A capacidade de utilização do salão de festas é de até 60 pessoas. 

 

LII. Nas datas oficiais comemorativas de Véspera de Natal, Natal, 

Passagem de Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das 

Crianças, Jogos da Copa e Carnaval, poderão ser feitas reservas. 



 

Havendo intenção de reserva por mais de um Condômino registrada na 

Administração, salvo se o Condomínio não programar evento coletivo, 

será a reservado para o condômino em ordem em prioridade, ou seja, 

aquele quem solicitar a locação primeiro. 

 
 

LIII. Os eventos no salão de festas serão realizados até às 22:00 horas com 

recurso de sonorização, após este horário, entra em vigor a lei do 

silêncio onde todos os equipamentos sonoros deverão ser desligados, 

com exceção de natal e ano novo. 

 

LIV. É obrigatória a permanência do Condômino requisitante ou responsável 

pela reserva no local do evento durante a utilização dele.   

 

LV. É proibido levar, ter, manter, soltar ou utilizar sob qualquer forma fogos 

de artifícios, rojões, balões, bombinhas e congêneres.   

 

LVI. Será de responsabilidade do Condômino requisitante zelar pelo bom 

comportamento dos presentes, dentro de qualquer espaço do 

residencial.   

 

LVII. Não poderão os convidados estranhos ao Condomínio transitar e/ou 

utilizar as demais áreas comuns.   

 

LVIII. Condôminos requisitante será responsável por eventuais danos 

causados ao Condomínio ou às suas instalações, bem como furtos, 

roubos ou incêndio, resultantes da utilização dos espaços comuns, 

incluídos os passíveis de locação do respectivo espaço, bem como pela 

sua reparação total.   

 

LIX. Será feita vistoria previa e posterior ao evento, para constatação da 

situação do local reservado.   

 

LX. A vistoria e recebimento do local se darão até às 09:00 horas do dia 

seguinte ao evento e o requisitante poderá acompanhar e verificar a 

existência de danos, registrando em impresso próprio tudo quanto for 

constatado em termos de eventuais irregularidades.   

 

LXI. O espaço deverá ser devolvido em satisfatória limpeza e organização.   

 

LXII.  É proibido uso de pregos, adesivos ou outra forma de fixação de 

elementos nas paredes, vidros, pisos ou tetos de possam causar danos 

as instalações.    

 



 

PISCINA 

 

LXIII. As piscinas destinam-se ao uso exclusivo dos Condôminos e convidados 

cadastrados. 

 

LXIV. O funcionamento será de terça-feira à domingo das 06:00 horas às 

22:00 horas.  

 

LXV. É proibido o ingresso no recinto da piscina, de frequentador que 

apresentar afecções da pele, bem como qualquer outra moléstia 

contagiosa.   

 

LXVI. A circulação de frequentadores em trajes de banho (obrigatório) 

restringe-se ao recinto das piscinas, vestiários e churrasqueira  

 

LXVII. É obrigatória a utilização de fraldas apropriadas para crianças nas 

piscinas.   

 

LXVIII. Não é permitido correr, saltar ou a pratica de qualquer jogo, brincadeira 

ou “esporte” que prescinda da utilização de bola(s), rede(s), raquete(s), 

e/ou o uso de bote(s), colchões inflável (eis), e quaisquer outros objetos 

similares que possam causar lesão a qualquer outro usuário que estiver 

no interior das piscinas ou nos seus arredores.   

 

LXIX. O consumo de quaisquer alimentos deve observar às normas de 

segurança e limpeza nos arredores. Não consumir alimento ou bebida 

no interior e bordas das piscinas.   

 

LXX. Quanto a líquidos, será permitido apenas o uso de copos e garrafas de 

plástico e latas, desde que observadas às normas de segurança e 

limpeza, sendo vedado o uso de copos, garrafas e/ou qualquer outro 

objeto de vidro, cristal, louça, porcelana e similares.   

 

LXXI. Em nenhuma hipótese é permitida a presença de menores de 10 (dez) 

anos na área da piscina desacompanhados de seus responsáveis.   

 

LXXII. É de responsabilidade da empresa contratada em realizar a análise 

rotineira da qualidade da água das piscinas, mediante ensaios de pH e 

Cloro.   

 

LXXIII. É de responsabilidade do Condômino realizar periodicamente exames 

médicos para usar a piscina e manter atestado atualizado de suas 

condições de saúde.    

 



 

 

SALAO DE JOGOS 

 

LXXIV. É de uso exclusivo dos Condôminos; 
 

LXXV. O horário de utilização é de terça à Domingo das 08:00 às 22:00 horas. 
 

LXXVI. É terminantemente proibido organizar jogos e brincadeiras 
excessivamente ruidosos, bem como dos que possam embaraçar o uso 
da área pelos demais freqüentadores. 

 
LXXVII. Os equipamentos e materiais disponibilizados deverão ser utilizados 

com zelo, devendo ser guardados após sua utilização  
 

 

 

ESPAÇO FITNES 

 

LXXVIII. A sala de ginástica é de uso é exclusivo dos Condôminos, a partir de 14 
anos, em vestimenta e calçado apropriados. 

 
LXXIX. O funcionamento será das 06:00 às 22:00. 

 
LXXX. Os Condôminos são responsáveis por eventuais danos que vierem a 

causar aos equipamentos, a si próprios e a terceiros. Fica esclarecido 
que o usuário estará por sua própria conta e risco quando da utilização 
da sala de ginástica. 

 
LXXXI. O condomínio não será responsável por lesões provocadas em virtude 

do uso ou inaptidão quanto à utilização de quaisquer equipamentos de 
ginástica. 

 
LXXXII. Será permitido exclusivamente o uso de copos, garrafas, recipientes 

plásticos e metálicos, desde que observadas as normas de segurança e 
limpeza, sendo vedado o uso de copos garrafas e recipientes feitos de 
qualquer outro material, com destaque aos de vidro, cristal, louça, 
porcelana e similares. 

 
LXXXIII. O uso dos aparelhos de esteira é limitado ao tempo máximo de 40 

(quarenta) minutos, caso existam Condôminos esperando para o uso. 
 

LXXXIV. Após o uso, os pesos e aparelhos deverão ser limpos e guardamos sem 
seus lugares. 

 
LXXXV. Instrutor particular (personal trainer) deverá ser pré-cadastrado no 

Condomínio, estar identificado e não poderá se exercitar. 
 



 

LXXXVI. O Condomínio não se responsabiliza por qualquer problema de saúde 
ou acidente causado pela inobservância destas regras ou uso incorreto 
dos equipamentos.  

 

 

CAPITULO IX 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 43º A presente convenção, que obriga a todos os condôminos, 

seus sub-rogados e sucessores, a título universal ou singular, somente 

poderá ser modificada pelo voto dos condôminos que representem dois 

terços do total das frações ideais do condomínio, ao tempo da alteração.  

 

Art. 44º Fica eleito o foro da Comarca de Louveira - (SP), para 

qualquer ação ou execução decorrente da aplicação de qualquer 

dispositivo legal ou estabelecido por este instrumento de convenção de 

condomínio.  

 

Art. 45º O condômino, proprietário ou não, é solidariamente 

responsável pelas ações, omissões ou transgressões, daquele (a/s) que 

habita(m) ou ocupa(m) a(s) sua(s) unidade(s) autônoma(s).  

 

Art. 46º Qualquer ocorrência ou fato não contemplado por esta 

Convenção será resolvido pelo Sindico e caso necessário passara por 

uma Assembleia Geral, convocada especificamente para este assunto.    

 

 

Louveira, 15 de dezembro de 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


