
 
 

 

 

Empresa: Associação dos Magistrados Catarinenses 

Att. Michelle Navarro Lins 

Tel: (48) 3231-3004     

E-mail: coordenacaocaa@amc.org.br 

_________________________________________________________________________________ 

Prezados, 

 

Temos o prazer de informar nossas Tarifas 2018. 

 

Compromisso da Empresa: A utilização deste acordo é restrita a executivos da empresa, cuja solicitação de 

reserva deve ser formalizada através de e-mail corporativo. Este acordo está sujeito a flutuação conforme tarifa do 

dia.  

CATEGORIA SINGLE DOUBLE 

Apartamento Superior 571,00 646.00 

Apartamento Luxo 676,00 751,00 

Suíte Executiva 991,00 1066,00 

Apartamento Superior Club Floor 871,00 946,00 

Apartamento Luxo Club Floor 886,00 961,00 

Suíte Club Floor 1201,00 1276,00 

 

CONDIÇÕES TARIFÁRIAS: 

• Tarifas em Reais (moeda nacional). 

• As tarifas devem ser acrescidas em 10% de taxa de serviço, 5% de ISS e R$3,85 de taxa de turismo; 

• Tarifas válidas para reservas individuais, até 07 apartamentos.  

• Tarifa não se aplica para eventos especiais e congressos; 

• Café da Manhã Buffet incluso no restaurante Clos Du Moulin; 

• Os preços aqui pactuados somente serão corrigidos caso o IGPM/FGV ultrapasse 10% no período. 

 

POLÍTICAS: 

• Hospedagem com menores de 18 anos: Em caso de reservas com crianças/adolescentes entre 0 e 18 anos, os 

pais ou responsáveis devem apresentar, no momento do check-in, documentação da criança (certidão de 

nascimento, registro geral ou autorização do juizado para viagem e documento de identidade com foto). Em caso 

de hospedagem sem a presença de um ou dos dois pais da criança é necessária a autorização autenticada no 

juizado de menores. 

• Capacidade dos apartamentos e Camas Extras: Nossos apartamentos comportam até 02 adultos. Para crianças, 

é possível solicitar cama extra, cuja diária de cada cama tem o valor de R$ 110+15%. Apartamento Superior 

comporta até 1 cama extra e Apartamentos Luxo e Suítes, comportam até 2 camas adicionais.  

• Política de Cancelamento e No Show: Cancelamento permitido sem penalidade até 48h antes do check in. Em 

caso de cancelamento fora do prazo ou em caso de no show, a primeira noite é cobrada conforme garantia da 

reserva. A data de check out poderá ser alterada até o momento de check in, após este momento em caso de early 

departure haverá cobrança de uma diária adicional incluindo taxas. 

• Política de Pagamento: Em caso de Cartão de crédito: aceitamos cartões Mastercard, Visa, American Express e 

Dinners Club. Em caso de faturamento: empresas cadastradas e aprovadas, poderão faturar somente diárias até 15 

dias após check out. (Despesas extras não poderão ser faturadas). 



 
 

 

• Para os efeitos do artigo 5.II da Constituição Federal e do art. 6.III do Código de Defesa do Consumidor, a 

empresa declara que se reserva a faculdade de, a seu exclusivo critério, recusar a aceitação de pagamentos em 

cheques. 

• Os preços aqui pactuados serão registrados para mais ou para menos no caso da variação de fatos geradores, 

alíquotas ou bases de cálculo que interferem nos bens ou serviços objeto da presente proposta ou seus insumos, 

entendendo-se que a variação nos preços estará limitada ao impacto das mudanças tributárias aqui referidas. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

• Alterações tarifárias podem ocorrer em caso de modificações de reservas.  

• O hotel é 100% não fumante. Não é permitido fumar nas dependências do hotel, caso isto ocorra uma taxa 

adicional será cobrada.  

• Horário de check-in a partir das 15 horas e Check out as 12 horas. 

• Taxas especiais são aplicadas em caso de early check in e/ou late check out. Por favor consulte valores 

conosco.  

• Serviço de Manobrista e estacionamento disponível mediante taxa adicional.  

• Visitas são permitidas até às 20h, respeitando-se o limite pré-estabelecido conforme a categoria de 

apartamento (verificar política diretamente com reservas.poa@sheraton.com ou +55 (51) 2121-6015).  

• Atenção: Por medidas de segurança, documento de identificação com foto e um cartão de crédito válido será 

solicitado no check in.  

 

O hotel proporciona diversas possibilidades para tornar sua estada memorável: apartamentos com design 

contemporâneo, piscina aquecida com vista panorâmica da cidade, sauna seca e a vapor, fitness center 

completamente equipado, Lobby Bar e restaurante Porto Alegre Bistrô, servindo almoço buffet e jantar a la carte, 

preparado pelo renomado chef Mauro Souza. O hotel está localizado no exclusivo Bairro Moinhos de Vento. 

Dentro do seu complexo, o Sheraton Porto Alegre Hotel oferece mais de 100 lojas de diversas grifes, 04 cinemas e 

várias atrações, através de seu acesso interno ao Moinhos Shopping, o mais sofisticado da cidade. 

Hóspedes do Club Floor usufruem de toda a estrutura existente do hotel, além de benefícios exclusivos, como: 

acesso livre à internet, 02 garrafas de água cortesia por dia, vista panorâmica da cidade, amenities de boas-vindas 

colocado no apartamento, andares altos, e acesso exclusivo ao Club Lounge, uma área executiva que serve opção 

de café da manhã privativo, coquetel além de snacks e bebidas.  

Todos os apartamentos dispõem de fechadura eletrônica, ar-condicionado e aquecimento com controle 

individual de temperatura, TV a cabo, cofre eletrônico com senha individual, acesso a Internet Basic, 02 aparelhos 

telefônicos com 02 linhas, voice mail, mesa para trabalho, amplo banheiro e amenidades de toilette Sheraton.  

Para reservas e demais informações, por gentileza contatar o departamento de reservas através do e-mail: 

reservas.poa@sheraton.com ou telefone: +55 51 2121 6015. 

 

Agradecemos o interesse demonstrado pelos nossos serviços e colocamo-nos à disposição para qualquer 

esclarecimento ou solicitação que se fizer necessária. 

 

Atenciosamente, 

Sheraton Porto Alegre Hotel 

 

 


