
REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS APARTAMENTOS DA 

AFABEG EM CALDAS NOVAS 

A Afabeg é proprietária de 05 (cinco) apartamentos na cidade de Caldas Novas/GO, 

sendo 03 (três) no Condomínio Residencial Sol das Caldas; 02 (dois) no Condomínio 

Residencial Parque das Águas Quentes. Possuímos também 02 cotas imobiliárias 

no Atrium Thermas Residence Service. 

 

CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL DAS CALDAS 

- DO CONDOMÍNIO 

1. Localização: Rua 20 Q.71 – L.04/10 – Bairro Turista II –  

2. Estrutura: piscinas termais, piscina fria com cascata, piscina fria infantil, 

hidromassagem, piscina coberta com bar, ampla área para banho de sol, sauna a 

vapor, sala de jogos e academia, lanchonete, restaurante, loja de conveniência. 

 

- DOS APARTAMENTOS 

1. Estrutura: 02 (dois) quartos, sendo 1 (um) suíte, sala de estar, varanda e 

cozinha: 

1.1. Quarto 1: 2 (duas) camas, 01 (uma) bicama, armário; 

1.2. Quarto 2; 01 (uma) cama de casal, armário, ar condicionado 

1.3. Sala: Sofá-cama casal, mesa pequena com 4 cadeiras, rack e TV 

1.4. Cozinha: Fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios domésticos (panelas, 

pratos, talheres, copos, garrafa para café), liquidificador. 

2. Acomodação: É permitida a acomodação de até 07 (sete) pessoas e mais 01 

criança até 05 anos de idade, por apartamento. 

3. O Condomínio não fornece roupas de cama e banho 

 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS AGUAS QUENTES 

 

- DO CONDOMÍNIO 

1. Localização: Av. Coronel Cirilo Lopes de Morais nº 420, Bairro do Turista I 

2. Estrutura: piscinas termais, piscina fria, sauna, solarium, churrasqueiras, 

lanchonete, restaurante. 

 

 



- DOS APARTAMENTOS 

1. Estrutura: 02 (dois) quartos, sendo 1 (um) suíte, sala de estar, varanda e 

cozinha: 

1.1. Quarto 1: 2 (duas) bicamas e armário; 

1.2. Quarto 2: 01 (uma) cama de casal e armário, ar condicionado. 

1.3. Sala: Sofá-cama casal, mesa pequena com  4 cadeiras, rack e TV 

1.4. Cozinha: Fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios domésticos (panelas, 

pratos, talheres, copos, garrafa para café), liquidificador. 

2. Acomodação: É permitida a acomodação de 05 (cinco) pessoas e mais 01 (uma) 

criança de até 05 anos de idade.  

3. O Condomínio não fornece roupas de cama e banho 

 

ATRIUM THERMAS RESIDENCE SERVICE 

 

- DO CONDOMÍNIO 

1. Localização: Avenida Coronel Cirilo Lopes de Morais no. 115 – Bairro do 

Turista I 

2. Estrutura: Piscina quente, bar molhado, sauna, lanchonete e restaurante.  

3. Empreendimento em sistema de cotas imobiliárias. A Afabeg possui 70 

diárias por ano (conforme anexo) 

 

- DO APARTAMENTO 

1. Estrutura 

1.1. Quarto: cama de casal e armário 

1.2. Sala: Sofá-cama e TV LED 

1.3. Cozinha: Micro-ondas, frigobar 

Obs.:  

1. O Condomínio é regido pelo sistema de hotel, não sendo permitido cozinhar 

no apartamento. 

2. Ar condicionado na sala e quarto 

3. Serviço hoteleiro completo (limpeza do apartamento, roupas de cama, 

toalhas). Não fornece toalhas para utilização no parque aquático. 

4. Acomodação: É permitida a acomodação de 05 (cinco) pessoas, incluindo 

crianças. 

5. Café da manhã na lanchonete e comidas rápidas (cobrado a parte) 



DAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO 

 

1. Os apartamentos se destinam ao lazer dos Associados e dependentes, 

preferencialmente. Entretanto, havendo disponibilidade, poderão ser utilizados 

pelos demais familiares, inclusive por terceiros indicados pelos Associados. 

 

2. O Associado que solicitar a reserva dos apartamentos para familiares ou 

terceiros assume integralmente a responsabilidade pela locação, respondendo por 

todos os atos praticados pelos mesmos, tanto nos aspectos comportamentais, 

quanto por danos e prejuízos causados, devendo providenciar os devidos 

ressarcimentos. 

 

3. As reservas serão feitas, exclusivamente, pelo telefone 62-3224-8954, sempre 

no 1º. dia útil de cada mês, para utilização efetiva no mês seguinte. As vagas não 

preenchidas poderão ser reservadas em qualquer dia do mês.  Somente o Associado 

poderá solicitar reservas, tanto para utilização própria, quanto para familiares e 

terceiros. 

(Ex. no primeiro dia útil de janeiro o associado faz reservas para o mês de fevereiro) 

 

4. Para os finais de semana serão feitas reservas para o período mínimo de 03 

diárias. 

 

5. Será concedido um desconto de 20% no valor da diária para utilização de 2ª a 

5ª feira, exceto nos períodos de ALTA TEMPORADA e FERIADOS PROLONGADOS. 

 

6. Nos períodos de REVEILLON, CARNAVAL E SEMANA SANTA as diárias serão 

majoradas em 50 %. 

 

7. Para os períodos considerados de ALTA TEMPORADA - 20 de dezembro a 31 de 

janeiro e 01 a 31 de julho – a utilização dos apartamentos será EXCLUSIVAMENTE 

para os Associados, que deverão solicitar as reservas nos períodos abaixo: 

- 20 a 31 de dezembro: reservar até o dia 10 de novembro 

- 01 a 31 de janeiro: reservar até o dia 10 de dezembro 

- 01 a 31 de julho: reservar até o dia 10 de junho 



7.1. Caso não sejam totalmente preenchidas pelos Associados, será permitida a 

reserva para demais familiares e terceiros indicados pelos Associados, após as 

datas de reservas acima. 

7.2. Serão liberadas, no máximo, 04 (quatro) diárias para cada Associado em 

períodos de ALTA TEMPORADA. 

 

8. Para a utilização dos apartamentos serão cobradas TAXAS PARA 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, de acordo com o regulamento de cada 

Condomínio. As taxas serão pagas pelo titular da reserva. 

 

9. Cada Condomínio possui um regulamento, normas referentes à entrada e saída 

(check-in e check-out) dos apartamentos, que deverão ser obedecidas 

rigorosamente pelo ocupante dos apartamentos. 

9.1. Caso o apartamento não seja desocupado nos horários determinados, haverá 

cobrança adicional, conforme abaixo: 

- até 01 hora: tolerância, em caso de não entrada de novo hóspede 

- de 01 a 03 horas: COBRANÇA DE MEIA DIÁRIA 

- a partir de 03 horas: COBRANÇA DE DIÁRIA COMPLETA 

 

10. É de responsabilidade do Associado/Usuário do apartamento, quando do 

encerramento de sua estadia, deixar limpos os utensílios de cozinha, assim como 

não deixar restos de comida na geladeira e fogão. O não cumprimento dessa 

determinação implica em multa pecuniária e será debitada para o Associado. 

 

11. Em caso de desistência de utilização, o Associado deverá solicitar o 

CANCELAMENTO DA RESERVA, com antecedência mínima de 10 dias. O não 

cumprimento implicará em cobrança normal da estadia, ficando o Associado 

responsável pelo pagamento.  

12. Os Associados e demais usuários dos apartamentos, deverão cumprir 

integralmente os Regulamentos e Regimentos Internos dos Condomínios, que se 

encontram disponibilizados em cada apartamento. 

13. É dever do Associado e demais usuários dos apartamentos da Afabeg: 

13.1. zelar pela conservação e preservação do imóvel e dos Condomínios em geral 

13.2. zelar pela conservação dos móveis e utensílios do apartamento; 



13.3. adotar comportamento compatível com os bons princípios e valores. 

13.4 – compete ao Associado ressarcir à Afabeg por quaisquer danos e prejuízos 

causados 

 

 

 

Goiânia, 14 de janeiro de 2.019. 

 

DIRETORIA DA AFABEG  

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – ATRIUM  –  DATAS DISPONÍVEIS PARA RESERVA 

 

- 13 a 20 de janeiro 

- 24 de fevereiro a 03 de março 

- 03 a 10 de março 

- 12 a 19 de maio 

- 07 a 14 de julho 

- 18 a 25 de agosto 

- 01 a 08 de setembro 

- 29 de setembro a 06 de outubro 

- 03 a 10 de novembro 

- 15 a 22 de dezembro 


