
 
 

 

 

Rua Marques do Herval, 1842 –  Zona Nova Imediações da Plataforma – Cep. 95590-

000 – Tramandaí- RS 

Fone: 36614190 

 

Colônia de Férias de Tramandaí  

Veraneio 2019/2020 

 

EDITAL – SÓCIOS 
 

 A Diretoria da ABECAPA comunica aos associados que, no período de 25 de 

novembro a 06 de dezembro do corrente ano, estarão abertas as inscrições, 

exclusivamente para sócios, para uso dos apartamentos da Colônia de Férias para o 

Veraneio 2019/2020.  

 

IMPORTANTE:  

 

Nesse período, os interessados deverão fazer suas reservas pessoalmente, na 

Abecapa (para assinatura do formulário); ainda, poderão fazer uma pré-reserva por 

telefone (32204165). Em caso de pré-reserva por telefone, o associado deverá comparecer 

pessoalmente na Abecapa, em data posterior, para assinatura do formulário de reservas. 

Em caso de não poder comparecer pessoalmente, deverá enviar um e-mail para a Abecapa 

(abecapa@abecapa.com.br), confirmando a reserva.  

A assinatura do formulário de reserva, bem como o e-mail enviado à Associação, de 

acordo com as regras desse edital, autoriza a Abecapa a fazer os descontos em folha de 

pagamento relativos às reservas solicitadas. 

Em caso de débitos relativos à impossibilidade de desconto em folha de pagamento 

por falta de margem consignável ou por qualquer outro motivo, o associado autoriza a 

Abecapa, desde a data da reserva, ao parcelamento da dívida, em parcelas que caibam em 

sua margem consignável.  

 

 De 25 de novembro a 29 de novembro de 2019, apenas serão aceitas reservas para 

os períodos abaixo relacionados (período de 15 dias) – reservas exclusivas para sócios. 

 

 De 02 de dezembro a 06 de dezembro de 2019, serão aceitas reservas para 

quaisquer períodos, observando-se a disponibilidade de vagas – reservas exclusivas para 

sócios. 

 

 



 

1º Período: de 15 a 29.12.2019 

2º Período: de 30.12.2019 a 13.01.2020 

3º Período: de 14 a 28.01.2020 

4º Período: de 29.01 a 12.02.2020 

5º Período: 13.02 a 27.02.2020 

6º Período: 28.02 a 13.03.2020 

 

Colônia de Férias 

 

   São as seguintes as taxas de uso dos apartamentos para sócios: 

 

Tipo de Apartamento Quinzena Diária 

   

Apartamentos de 1 dormitório (4 

pessoas – 1 beliche e uma cama de 

casal) 

1.820,00 130,00 

Apartamentos de 2 dormitórios (5 

pessoas – 1 beliche, uma cama de casal 

e um sofá) 

2.100,00 150,00 

Apartamentos de 3 dormitórios (7 

pessoas – 2 beliches, uma cama de casal 

e um sofá) 
 

OBS: caso os hóspedes não desejem 

utilizar os sofás, poderão levar 

colchonete, uma vez que a Abecapa não 

dispõe de colchonetes extra. Porém, não é 

permitido ultrapassar o número máximo 

de hóspedes em cada um dos 

apartamentos.  

2.520,00 180,00 

   

 

Obs1: As taxas de uso dos apartamentos (acima), poderão ser pagas sem acréscimo em até 

quatro (4) parcelas, e, a partir de cinco (5) até dez (10) parcelas, com acréscimo das taxas 

regulamentares. 

Para pagamento à vista, será concedido desconto de 5% (apenas por meio de depósito ou 

transferência bancária para a conta corrente da Abecapa – para pagamentos com cartão de 

débito o desconto não será concedido). 

 

Obs2: Será cobrada taxa de limpeza no valor de R$ 80,00 a ser paga na primeira parcela, 

em caso de parcelamento das diárias. Essa taxa se refere à limpeza do apartamento antes 

da chegada dos hóspedes e após a saída deles.  

 

Obs3: Para fins de locação dos espaços não importará o grau de parentesco entre o 

associado e seus convidados, no entanto, o associado deverá observar o número máximo 

de ocupantes por apartamento. 

 



Obs 4: Check in: 14h  – Check out: 18h. Para Check out após as 18h, será cobrada mais 

meia diária. Isso só será permitido caso não haja reserva para o apartamento no dia 

seguinte, uma vez que ele precisa ser limpo para a chegada dos próximos hóspedes.  

 

Obs5: O horário de funcionamento da piscina será das 9h30min. às 21h. É 

terminantemente proibido jogar bola na piscina e levar quaisquer objetos de vidro, tais 

como garrafas ou copos. É proibido, ainda, levar qualquer tipo de objeto cortante ou 

perfurante, como facas. Tais regras visam a garantir a segurança dos hóspedes, 

principalmente das crianças.  

 

Obs 6: Em caso de cancelamento com menos de 3 dias, o valor referente à faxina será 

cobrado. 

 

Obs: 7. A área de uso comum conta agora com lavadoras de roupas. É de extrema 

importância que as regras para o uso das máquinas sejam seguidas. É preciso retirar parte 

da areia das roupas antes de iniciar a lavagem nas máquinas. É preciso que alguém 

fique responsável pela retirada das roupas após o final da lavagem. Não nos 

responsabilizamos por roupas deixadas nas lavadoras após o final do ciclo de lavagem.  

 

Obs 8: Os apartamentos contam com TV Sky (sinal aberto). Porém, os aparelhos de TV 

deverão ser levados pelos hóspedes, a Colônia de Férias de Tramandaí não dispõe, até o 

presente momento, de aparelhos de TV nos apartamentos.  

 

Obs 9: A área comum (piscina – pátio – churrasqueira – salão de jogos e sala de estar) 

conta com internet wi-fi. 

 

Obs 10: Os apartamentos contam com cozinha completa, incluindo utensílios, como 

panelas, pratos, copos e talheres.  

 

 

Porto Alegre, 22 de novembro de 2019. 

 

 

Lisie Ane dos Santos, 

Presidente. 


