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INFORME Nº 01 
 

Prezados Senhores, 
 

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), em parceria com o Sindicato dos 
Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz-BA), realizarão o 19º CONAFISCO – Congresso 
Nacional do Fisco Estadual e Distrital, no Costa do Sauipe Resort (Ala Terra), na cidade de Mata de 
São João/BA no período de 06 a 09 de novembro de 2022. 

 

A agência oficial do evento é a Pontual Viagens e Turismo Ltda, que estará à disposição dos Sindicatos 
Filiados para apresentar os pacotes de hospedagens, 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 
Telefones: 0xx81 2125.4000 | 0xx81 98638.3325 (WhatsApp), horário comercial e nos sábados até às 
12 horas. 
www.pontualturismo.com.br e E-mail: eventos@pontualturismo.com.br 
Reservas online: link em breve. 

 

Apartamentos no complexo Costa do Sauipe Resort (Ala Terra) 
** Pacote oferecido com no mínimo 04 diárias. 

   Check in: 15h | Check-out: 12h 
   Taxas já inclusas nas diárias. 
   O Costa do Sauípe Resort 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 Costa do Sauípe Resort não trabalha com later check out, se autorizado, estará sujeito à 
disponibilidade, com custo de uma diária. 

Agência Oficial – Reservas a partir de segunda-feira 11/07/2022 

Hospedagem 
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INFORMAÇÕES INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 

Valor por diária e por noite R$ 861,00 R$1.161,00 R$ 1.561,00 

Valor do pacote com 04 
diárias 06 a 10/11/2022 

R3.444,00 R$4.644,00 R$6.244,00 

   Os valores de diárias poderão ser honrados para 02 dias antes e após o evento, conforme 

disponibilidade 

**** 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, 
passeios, VILA NOVA E QUERMESSE, internet e demais serviços não discriminados acima, que 
serão por conta dos hóspedes. 

 

ENTRETENIMENTOS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE ESPORTE & LAZER DO HOTEL NA 
QUERMESSE E VILA NOVA DA PRAIA, NÃO ESTÃO COBERTOS NA DIÁRIA ALL INCLUSIVE 

 

Política de Crianças 
 

    De 0 a 04 anos: A cada Adulto pagante 01 criança Free. (Verificar disposição de acomodações do 
apartamento) 

    De 04 a 11 anos e 11 Meses: Crianças pagam R$ 280,00 por dia / Por criança (Verificar disposição de 
acomodações do apartamento) 

    12 anos pagam como adultos 

 
 Forma de pagamento  

 

À vista ou parcelado em até 04x em boleto bancário, com quitação total até o dia 28 de outubro 
de 2022: 

 

Pagamentos em julho: até 4x sem juros 
Pagamentos em agosto: até 3x sem juros 
Pagamentos em setembro: até 2x sem juros 
Pagamentos em outubro: 1x sem juros. com quitação total até o dia 28/10/2022 
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 Política All Inclusive  

Preços incluem: Welcome drink no momento da chegada com serviço de suco, água saborizada e dry snack. 

DIÁRIA ALL INCLUSIVE 

• Café da manhã, almoço e jantar em locais pré-determinados pelo hotel; 
• Bebidas não alcoólicas (água, refrigerantes, sucos variados, água de coco); 

• Bebidas alcoólicas nacionais: cervejas, vinhos e espumantes, caipirinhas, caipiroskas, coquetéis, destilados 
e whisky (conforme disponibilidade); 

• Estações de Bebidas - 10h às 18h na piscina e das 10h às 1h no lobby; 

• Estações de Alimentos - Piscina das 11h às 18h; Ceia (Restaurante) das 23h30 às 05h; 

• Não inclui room service; 

• Frigobar: Mediante autoabastecimento ao longo da estadia durante a pandemia para evitar contato. 
 

 

 OUTRAS INFORMAÇÕES  
 

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA 
 

Além das palestras e oficinas em finalização de contratação, teremos a abertura estatutária no dia 06/11/2022, 

com presença obrigatório para os delegados das entidades, seguida de atividades específicas do evento. 

No dia 07/11/2022 serão realizadas as Eleições da FENAFISCO, mas teremos outras atividades no decorrer do 

dia, oficinas ENAPE, esportes e muito mais. 

Dia 08 teremos o tradicional Show de Talentos, que finalizará o dia com atividades, palestra e oficinas. 

O encerramento do evento, no dia 09, além da festa do encerramento com premiação dos torneios esportivos, 

será um dia de mais aprendizado e diversão. 

Em breve enviaremos a programação completa. 

 
INSCRIÇÕES E OUTROS 
Acesse: www.conafisco.org.br – Em construção 
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PARTICIPAÇÃO DO EVENTO – para participar de todas as atividades do evento, realize a pré-inscrição, 
que posteriormente deverá ser homologada pelo Sindicatos Filiados à FENAFISCO. Inscrições de 
01/09/2022 a 14/10/2022, no hotsite do evento. 

 

TRANSFER: 
 

O transfer in e out: Aeroporto Internacional de Salvador-BA/Costa do Sauipe Resort/Aeroporto 
Internacional de Salvador-BA serão oferecidos pela organização do evento do dia 05 a 10 de 
novembro, em horários pré-determinados. 

 
 

***Os participantes que se hospedarem em locais diversos do acima elencado, não terão direito ao 
transfer, os custos deverão arcados pelos mesmos. Será necessário a aquisição de Day use para 
acesso as dependências do Resort. 

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

 

Brasília 08 de julho de 2022. 
 

Atenciosamente, 
 

Comissão Organizadora do 19ºCONAFISCO 
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