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XVIII CONAFISCO - Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital 
 24  a 28 de setembro de 2019 

Enotel- Ipojuca/PE- Porto de Galinhas 
www.enotel.com.br 

 
Prezados Senhores, 

Segue abaixo, informações preliminares, sobre o XVIII- Congresso Nacional do Fisco Estadual e 
Distrital, que será realizado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital-FENAFISCO em 
parceria com o Sindicato do Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de 
Pernambuco-SINDIFISCO/PE, no período de 24 a 28 de setembro de 2019, na cidade de 
Ipojuca/PE.  
 
Agência Oficial 

Conforme acordado com o Enotel, haverá uma agência oficial para a hospedagem no Evento.  
A Agência oficial será a Pontual Viagens e Turismo Ltda, que estará à disposição dos Sindicatos 
Filiados para apresentar os pacotes de hospedagens e efetuar bloqueios no complexo Enotel 
Hotels & Resorts - Hotel do evento, passagens aéreas com desconto e outros. 
 

Dados da empresa 
Pontual Viagens e Turismo Ltda  
CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 10.640.746/0001-13 
Av. José Osório, 101, Madalena, Recife/PE, CEP: 50610-280, 
Telefones: 0xx81 2125.4000/3341.4298, horário comercial e nos sábados até às 12 horas. 
www: pontualreceptivo.com.br e  E-mail: eventos@pontualturismo.com.br 
Reservas online: www.pontualreservas.com.br/186/hotels   
 
Hospedagem 

Apartamentos no complexo Enotel:  Enotel Convention & Spa e Enotel Acqua Club. 
Todos apartamentos são iguais e estão na mesma categoria = Luxo 
** Pacote oferecido com no mínimo 04 diárias. 

 Check in: 14h | Check-out: 12h  
 Taxas de serviço ou turismo já inclusas nas diárias. 
 O Enotel não trabalha com early check-in. Caso necessário, os apartamentos deverão ser  

pré-bloqueados  um dia antes da chegada, com custo de uma diária, sujeito à disponibilidade.  
 O Enotel não trabalha com later check out, se autorizado, estará sujeito à disponibilidade e o 

pagamento será feito diretamente no balcão.  
 Configuração dos apartamentos: possui 02 camas Queens sizes não sendo possível colocar 

cama extra. 
 

            INFORMAÇÕES INDIVIDUAL LUXO DUPLO LUXO  TRIPLO LUXO 

Valor por diária e por noite R$ 650,00 R$ 900,00 R$ 1.170,00 

Valor do pacote com 04 

diárias 24 a 28/09/2019 R$ 2.600,00 R$3.600,00 R$4.680,00 
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**** Valor da diária não inclui: Todas e quaisquer despesas de caráter pessoal como serviço 

médico, lavanderia, serviço de babá, ligações telefônicas, salão de beleza, locação de carrinho 

de golfe, passeios, internet e demais serviços não discriminados acima, que serão por conta 

dos hóspedes.  

Política de Crianças 
✓ Até 02 crianças de 00 até 06 anos cortesia (no mesmo apto. dos pais) 
✓ De 07 a 12 anos será cobrado 25% do valor do apartamento duplo 
✓ Máximo 02 crianças por apto duplo. 
✓ A partir de 13 anos, considerar adulto, aplicar tarifa de TRIPLO. 
 

Forma de pagamento 
 

À vista ou parcelado em até 06x em boleto bancário, com quitação total até o dia 20 de 
setembro de 2019: 
Pagamentos em abril: até 6x sem juros  
Pagamentos em maio: até 5x sem juros  
Pagamentos em junho: até 4x sem juros  
Pagamentos em julho: até 3x sem juros  
Pagamentos em agosto: até 2x sem juros 
Pagamentos em setembro: 1x sem juros., com quitação total até o dia 20/09/2019 

 
Política All Inclusive  
 

O regime contempla: 
1. bebidas alcoólicas e não alcoólicas servidas em taças e/ou doses nos bares e restaurantes, 

alimentação (Café da manhã Buffet; almoço buffet nos restaurantes; jantar buffet) 
2. Jantar à la carte nos restaurantes temáticos, de acordo com a política de reservas por 

noite;  
3. Entretenimento com shows e atividades esportivas e sociais para adultos e crianças com  

equipe de animação;  
4. minibar (água e refrigerante) no apartamento reposto diariamente dias; 
5. Poderá se servir de todos os alimentos e bebidas que estiverem expostos no Restaurante 

Papoula, Bares e Espaço Búzios (veja condições no descritivo anexo). 
 

Política de reservas nos restaurantes temáticos, conforme número de noites reservado para o 
grupo:  

 02 a 04 noites – 01 reserva em 01 dos restaurantes temáticos  
 05 a 07 noites – 02 reservas nos restaurantes de temáticos 
 Mais de 08 noites – 03 reservas nos restaurantes de temáticos 

 
  
Comodidades do Hotel 

 Ar-Condicionado - Wi-Fi nos apartamentos e  cofre eletrônico - Complexo de piscinas -Secador 

de cabelo - Centro de Fitness - Quadras de Tênis - Enobaby & Enokids - Boate - Mini-Golf -Shows 

Temáticos - Estacionamento - Música ao vivo - Parque aquático e parque Aquático infantil -

 Piscina Infantil - TV Digital - APP (Enotel Hotels & Resorts) - Loja Conveniência - Loja das 

Tartarugas - Projeto Ecoassociados - Pré-Check-in - Cofre - Som Proibido., 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
PROGRAMAÇÃO PRÉVIA  
 

A Programação oficial do evento será finalizada em breve e enviada aos Sindicatos Filiados 
Segue anexo, uma Programação Prévia para referência. 
 
INSCRIÇÕES E OUTROS  
 

Em breve disponibilizaremos no nosso site o link para inscrições no evento. 
Este assunto será tratado na 192ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da 
FENAFISCO, que acontecerá nos dias 21 e 22 de março de 2019, na cidade de Teresina-PI. 
 
VAGAS - as vagas são limitadas e as quantidades serão disponibilizadas proporcionalmente 
conforme planilha em anexo. 
  
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO – para participar de todas as atividades do evento, deverá ser feita a 
pré-inscrição no hotsite do evento (em construção), que será homologada pelo Sindicatos 
Filiados à FENAFISCO futuramente. As pré-inscrições começarão a partir do 02 de maio de 
2019, no hotsite do evento, disponível na página da FENAFISCO. Posteriormente enviaremos 
maiores informações. 
 
TRANSFER: 
 

O transfer in e out: Aeroporto Internacional de Recife-PE/ Enotel/Aeroporto Internacional de 
Recife-PE serão oferecidos pela organização do evento, em dias e horários pré-determinados e 
serão informados posteriormente.  
 

***Os participantes que se hospedarem em locais diversos do acima elencado, não terão direito 
ao transfer, os custos deverão arcados pelos mesmos. 
 

Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 

Brasília 20 de março de 2019. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Comissão Organizadora do XVIII CONAFISCO 
xviiiconafisco@conafisco.org.br 


