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REGULAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO GUARUJÁ 
 

CAPÍTULO I 
DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO GUARUJÁ E DAS FINALIDADES 

 
Artigo 1o - A AFABESP - Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo 
mantém e administra a Colônia de Férias do Guarujá, inscrita no CNPJ-MF sob nº 62.871.462/0002-12, 
situada na Avenida General Monteiro de Barros, 590, Praia das Astúrias, Município do Guarujá, Estado de 
São Paulo, CEP 11420-010.  
 
Parágrafo único - O imóvel supracitado foi havido em comodato da Fazenda do Estado de São Paulo pelo 
prazo de 99 (noventa e nove) anos na forma da Lei no 1.988, de 18.05.1979, publicada no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo em 19.05.1979, devendo ser utilizado com estrita observância deste Regulamento 
conforme preceitua o Artigo 59 do Estatuto Social da AFABESP. 
 
Artigo 2o - Atendidos os requisitos referidos no Artigo 1o deste Regulamento, a Colônia poderá ser utilizada 
para:  

I - hospedagens; 
II - convenções, seminários e reuniões; 

III - eventos sociais, recreativos, culturais, turísticos, artísticos, esportivos e lazer. 
 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO DA COLÔNIA 

 
Seção I 

Da Competência da Diretoria Executiva 
 
Artigo 3o - Na forma do Estatuto Social, o Diretor da Colônia de Férias do Guarujá é o responsável direto pela 
administração. 
 

Seção II 
Da Competência do Gerente da Colônia 

 
Artigo 4o - O Gerente da Colônia, no exercício de suas funções, está subordinado ao Diretor da Colônia.  
 
Artigo 5o - Compete ao Gerente da Colônia: 

I - conhecer as normas estabelecidas neste Regulamento, no Regulamento para Assuntos Disciplinares, 
no Estatuto Social e as baixadas pela Diretoria Executiva; 

II - propor ao Diretor da Colônia: 
a) a admissão e demissão de funcionários da Colônia e a aplicação de penalidades, na forma das 

leis vigentes; 
b) alterações de procedimentos que visem melhor qualidade na execução dos serviços e redução de 

custos;  
III - informar ao Diretor da Colônia sobre condutas ou atos passíveis de penalidades praticados por 

Usuários Hóspedes, Não Hóspedes e seus acompanhantes;  
IV - acionar, de imediato, os órgãos de segurança pública quando da ocorrência de fatos considerados 

graves de qualquer origem;  
V - efetuar, mediante tomada de preços e observados os limites de suas alçadas, compras, obras de 

manutenção, de conservação, de reformas e contratação de serviços de terceiros; 
VI - representar a AFABESP, na condição de Preposto, junto aos órgãos competentes para homologar 

rescisão de contrato de trabalho de funcionário por delegação do Diretor Presidente;  
VII - analisar e solucionar os casos administrativos, operacionais e gerenciais não regulamentados, dando 

ciência ao Diretor; 
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VIII - gerenciar toda a parte funcional da Colônia, orientando e supervisionando os serviços a serem 
executados pelos funcionários, principalmente, no que se relaciona à hospedagem propriamente dita 
e suas implicações; 

IX - atender, orientar e tratar com urbanidade, juntamente com os funcionários, os Usuários Hóspedes e 
Não Hóspedes da Colônia.  

 

Parágrafo único - A delegação da representatividade referida no inciso VI deste Artigo poderá também ser 
concedida pelo Diretor Presidente ao Responsável pelo Setor de Recursos Humanos – RH da Colônia.  
 

CAPÍTULO III 
DA UTILIZAÇÃO DA COLÔNIA 

 
Seção I 

Das Condições para Utilização da Colônia 
 
Artigo 6o - A utilização da Colônia poderá ser feita pelos: 

I - associados da AFABESP na forma do Estatuto Social; 
II - já inscritos como Contribuintes da Colônia; 

III - parentes consanguíneos ou por afinidade até 3o grau das pessoas referidos nos incisos anteriores 
deste Artigo. 

 
§ 1o - O parentesco até 3o grau, por consanguinidade ou por afinidade e os documentos de comprovação 
estão relacionados no Anexo 1 ao final deste Regulamento. 
 
§ 2o - Neste Regulamento, doravante, passará a ser utilizada a expressão Titular referindo-se ao Associado 
da AFABESP e ao já inscrito como Contribuinte da Colônia. 
 
Artigo 7o - A utilização para hospedagem poderá ser por período de 1 (um) a 7 (sete) dias, este último 
chamado de Período Integral, observando as seguintes condições: 

I - a prioridade para atendimento de pedido de hospedagem será sempre com preferência para os de 
períodos mais longos;  

II - nas comemorações da Semana dos Aposentados e da Festa da Primavera terão preferência os 
pedidos para 7 (sete) dias. 

 
Artigo 8o - Esgotado o número de apartamentos disponíveis, os pedidos não atendidos ficarão na lista de 
espera aguardando eventuais vagas decorrentes de desistências. 

 
Artigo 9o - Para a hospedagem de maiores de 18 (dezoito) anos de idade, desacompanhados do Titular 
solicitante da reserva, deverá ser observado o disposto neste Capítulo III. 
 
Artigo 10o - O ingresso e a utilização da Colônia por menores de 18 (dezoito) anos de idade só serão 
permitidos desde que acompanhados de seus responsáveis. 
 
Artigo 11 - A AFABESP, a Gerência e os funcionários não se responsabilizam por eventuais saídas do 
recinto da Colônia de menores de idade desacompanhados de seus pais ou responsáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

  

Seção II 
Do Pedido de Reserva para Hospedagem 

 
Artigo 12 - O pedido deverá ser feito em nome do Titular dentro de 60 (sessenta) dias do início do período 
desejado para hospedagem, mediante preenchimento do formulário M. Afabesp 02 disponível no site 
www.afabesp.org.br, acessando a página da Colônia, item Reservas e envio eletrônico ou solicitando o 
referido impresso e retornando-o via correio à AFABESP. (Nova redação aprovada pelo Conselho Deliberativo 
em 22.08.2016) 
 
Artigo 13 - No pedido o Titular deverá: 

I - indicar o número de dias para hospedagem; 
II - relacionar no espaço próprio os nomes dos eventuais acompanhantes com parentesco até 3o grau, 

observando a capacidade de acomodação que é de até 4 (quatro) pessoas em apartamento padrão e 
de até 8 (oito) pessoas nos localizados nas laterais; 

III -  indicar a forma de pagamento: 
a) por débito em conta corrente junto ao Banco  Santander; ou  
b) por meio de Cartão de Débito/Crédito.  

 
Parágrafo único - A responsabilidade pela hospedagem de parentes será sempre do Titular, ainda que este 
não esteja hospedado. 
 
Artigo 14 - Nos Períodos de Alta Temporada (entre 1o de dezembro e 31 de março) e de feriados 
prolongados serão atendidos, preferencialmente, os pedidos de hospedagem para 7 (sete) dias, obedecendo 
as seguintes prioridades:  

I - de 1 (um) apartamento por Titular e seus respectivos acompanhantes; 
II - daqueles que nunca se hospedaram nesses períodos; 

III - dos que tenham se hospedado há mais tempo nesses períodos. 
 

Seção III 
Do Pedido de Reserva no Período de Baixa Temporada e para Formação de Caravana 

 
Artigo 15 - No Período de Baixa Temporada (entre 1o de abril e 30 de novembro), nas comemorações da 
Semana dos Aposentados, da Festa da Primavera e nos feriados prolongados será permitida a organização 
de caravana para hospedagem na Colônia, observadas as seguintes condições: 

I - o pedido de reserva deverá ser feito na forma do disposto no Capítulo III, Seções I e II deste 
Regulamento; 

II - o atendimento será com preferência para os de maior número de pessoas e para período de 7 (sete) 
dias; 

III - a caravana deverá ter sempre um responsável, a quem serão fornecidas as informações sobre a 
tramitação do pedido e as instruções complementares sobre as condições da hospedagem; 

IV - caberá ao responsável pela formação da caravana: 
a) retransmitir as informações aos demais integrantes; 
b) informar à empresa transportadora que a Colônia não dispõe de estacionamento para ônibus; 

V - os integrantes das caravanas deverão apresentar seus respectivos documentos de identificação para 
ingressar na Colônia, para fins de registro de acordo com as exigências legais, observando-se os 
procedimentos previstos no Artigo 20 e seus incisos deste Regulamento. 
 

§ 1o - O ônibus transportador deverá se dirigir à Rua Emílio Portela, s/no somente para o desembarque dos 
integrantes da caravana e posteriormente por ocasião do embarque para a viagem de retorno. 
 
§ 2o - O motorista do ônibus transportador da caravana não poderá se hospedar na Colônia. 
 

http://www.afabesp.org.br/
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Artigo 16 - A Diretoria Executiva da AFABESP, no período de baixa temporada, poderá oferecer promoções 
especiais de hospedagem as quais serão divulgadas em cada oportunidade. 
 

Seção IV 
Da Hospedagem sem Prévio Pedido de Reserva 

 
Artigo 17 - A hospedagem sem prévio pedido de reserva poderá ser feita em qualquer dia da semana, 
ficando o atendimento condicionado à disponibilidade de vaga, devendo o Titular preencher o formulário M. 
Afabesp 02, observando as demais condições e requisitos contidos neste Regulamento. 
 
§ 1o - Parentes até 3o grau desacompanhados do Titular serão atendidos desde que apresentem: 

I - formulário M. Afabesp 02 preenchido e assinado pelo Titular; ou 
II - carta com autorização do Titular, entregue em mãos ou que poderá ser enviada por e-mail.  

 
§ 2o - A Recepção deverá verificar a existência de qualquer pendência que impeça a hospedagem.  
 
§ 3o - A forma para pagamento das diárias poderá ser: 

I - por débito das parcelas mensais em conta corrente do Titular junto ao Banco Santander; ou 
II - por meio de Cartão de Débito/Crédito.  

 
CAPÍTULO IV 

DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESERVA 
 
Artigo 18 - O pedido de reserva feito na forma prevista no Capítulo III, Seção II ou III deste Regulamento 
poderá, eventualmente, ser cancelado pelo Titular com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias do início 
do período que lhe foi reservado, devendo ser confirmado por escrito. (Nova redação aprovada pelo Conselho 
Deliberativo em 22.08.2016). 
 
Artigo 19 - (Revogado pelo Conselho Deliberativo em 25.10.2016). 
 

CAPÍTULO V 
DA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA PARA HOSPEDAGEM, DA APRESENTAÇÃO E DO INGRESSO NA 

COLÔNIA 
 

Seção I 
Da Confirmação, da Apresentação e do Ingresso na Colônia 

 
Artigo 20 - A reserva de hospedagem, uma vez confirmada pela AFABESP, é intransferível e serão 
observados os seguintes procedimentos:  

I - a Confirmação do Pedido de Reserva para Hospedagem emitida pela AFABESP deverá ser 
apresentada na Colônia pelo Titular e na sua ausência pelo seu parente autorizado; 

II - a entrada para hospedagem deverá ser pela Portaria Social da Colônia, localizada na Rua 28 de  
Outubro, s/no, devendo identificar-se na Recepção para ser registrado de acordo com as exigências 
legais; 

III - a Confirmação do Pedido de Reserva será emitida a 30 (trinta) dias do início do período solicitado 
quando será debitada a Taxa de 10% do valor apurado das diárias do período de hospedagem, a 
título de despesas operacionais, que será compensada quando do pagamento de todas as despesas 
de hospedagens na forma do Artigo 38 deste Regulamento, por ocasião do check-out. (Inclusão 
aprovada pelo Conselho Deliberativo em 25.10.2016). 

 
 
 
 



5 
 

  

Seção II 
Do Início, do Término e do Prolongamento da Hospedagem 

 
Artigo 21 - Considerando o período concedido, a hospedagem poderá ter início ou término em qualquer dia, 
ficando, no entanto, sujeito, ao pagamento de 20% do valor das diárias não utilizadas. (Nova redação 
aprovada pelo Conselho Deliberativo em 22.08.2016). 
 
Artigo 22 - O período de hospedagem poderá ser prolongado, desde que haja disponibilidade de vaga, 
mediante preenchimento do formulário M. Afabesp 02 referente ao novo período junto à Recepção. 
 

CAPÍTULO VI 
DO TITULAR NÃO HÓSPEDE 

 
Artigo 23 - O Titular ou seus parentes até 3o grau, na forma do Anexo 1 inserido no final deste Regulamento, 
para utilizar a Colônia na condição de Não Hóspede, deverão apresentar-se e identificar-se na Recepção 
localizada na Rua 28 de Outubro, s/no, quando será verificada a existência de qualquer pendência que os 
impeça de utilizar a Colônia.  
 
§ 1o - O Titular Não Hóspede ou os seus parentes até 3o grau somente poderão circular pelas dependências 
livres da Colônia após cumpridas as formalidades do Artigo 25. 
 
§ 2o - Os parentes desacompanhados do Titular deverão apresentar: 

I - formulário M. Afabesp 02, preenchido e assinado pelo Titular; ou 
 II - carta com autorização do Titular, entregue em mãos ou que poderá ser enviada por e- mail. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS OBJETOS, BENS E SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DOS HÓSPEDES E DOS NÃO HÓSPEDES 

 
Seção I 

Dos Objetos Entregues ao Hóspede 
 

Artigo 24 - Cumpridas as formalidades regulamentares serão entregues na Recepção serão entregues os 
objetos abaixo para uso durante a permanência na Colônia: 

I - a chave para acesso ao apartamento, que deverá ser sempre deixada na Recepção quando os 
ocupantes  se ausentarem da Colônia; 

II - a chave da gaveta para guarda de valores, durante o período de hospedagem ficará sob 
responsabilidade do Titular; 

III - o cartão numerado e com código de barras, que ficará vinculado ao Hóspede e ao apartamento a ser 
ocupado;  

IV - a pulseira de cor azul para uso do Hóspede e uma  para cada um de seus acompanhantes, que 
permitirá usufruir das dependências da Colônia, inclusive por ocasião da Semana dos Aposentados,  
da Festa da Primavera e nos feriados prolongados. 
 

Seção II 
Dos Objetos Entregues ao Não Hóspede 

 
Artigo 25 - Cumpridas as formalidades regulamentares, na Recepção serão entregues os objetos abaixo para 
uso durante a permanência na Colônia:  

I - o cartão numerado e com código de barras que ficará vinculado ao Não Hóspede; 
II - a pulseira de cor amarela. 
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§ 1o - A pulseira de cor amarela, também fornecida para cada acompanhante, além de possibilitar a 
circulação pelas áreas livres permitirá acessar a Lanchonete e nela efetuar despesas avulsas e se alimentar 
mediante apresentação do cartão numerado e com código de barras na forma do Artigo 26. 
 
§ 2o - Adicionalmente, poderão ser utilizadas: 

I - pulseira de cor verde se for usar o Restaurante; 
II - pulseira de cor branca se for usar as Piscinas. 

 
Seção III 

Do Cartão Numerado e com Código de Barras 
 

Artigo 26 - O cartão numerado e com código de barras, para uso nas dependências da Colônia destina-se a 
acessar e registrar na conta aberta em nome do Titular, devendo ser, obrigatoriamente, apresentado aos 
atendentes ao efetuar despesas extras.  
 
§ 1o - O cartão numerado e com código de barras poderá ser fornecido também aos acompanhantes maiores 
de 16 anos, sob a responsabilidade do Titular, Hóspede ou Não Hóspede. 
 
§ 2o - A cada despesa efetuada uma impressora emitirá automaticamente um comprovante em 2 (duas) vias, 
que deverá ser assinado pela pessoa atendida, ficando uma em seu poder para conferência dos gastos 
registrados na sua conta, a qualquer momento e por ocasião do check-out e a outra ficará em poder do 
atendente para controle da Recepção.  
 
Artigo 27 - O cartão numerado e com código de barras deverá ser devolvido na Recepção, por ocasião do 
check-out, quando se dará o fechamento da conta das despesas avulsas efetuadas durante a permanência 
na Colônia e o bloqueio do cartão: 

I - pelo Hóspede e seus acompanhantes, no dia do término do período de hospedagem ou no dia de sua 
saída antecipada; 

II - pelo Não Hóspede e seus acompanhantes, até às 22h30 do mesmo dia da sua entrada. 
 

Parágrafo único - A cobrança será efetuada na forma do Capítulo VIII deste Regulamento. 
 

Seção IV 
Dos Objetos Entregues e dos Demais Bens à Disposição dos Hóspedes ou Não Hóspedes 

 
Artigo 28 - Por ocasião da entrada o Titular ou a Pessoa Autorizada deverá assinar na Recepção, o Termo 
de Responsabilidade referente aos objetos entregues e demais bens colocados à disposição.  
 
§ 1o - Tratando-se de Hóspede deverá ser assinado um Termo de Responsabilidade para cada apartamento. 
 
§ 2o - No caso de perda ou extravio dos bens e dos objetos entregues, o fato deverá ser imediatamente 
comunicado à Recepção. 
 
§ 3o - Por ocasião da saída (check-out) todos os objetos entregues deverão ser devolvidos. 
 
Artigo 29 - Em cada apartamento haverá uma relação dos objetos colocados à disposição do Hóspede para 
seu uso durante a permanência na Colônia, ficando responsável pelos seus desvios ou danos neles causados 
por má utilização. 
 
Artigo 30 - Em cada andar do prédio há uma copa-cozinha para uso dos Hóspedes, exclusivamente para 
preparo de mamadeiras, chás e afins, não sendo permitido o preparo de refeição. 
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Artigo 31 - Os aparelhos e/ou equipamentos colocados à disposição devem ser usados observando-se as 
instruções e normas próprias. 
 
Artigo 32 - Os serviços de lavanderia poderão ser utilizados mediante solicitação às camareiras responsáveis 
de cada andar. 
 
Artigo 33 - As piscinas, as saunas, a quadra de esportes, as salas de jogos, Lan-House, Fitness, as cadeiras 
de praia e os guarda-sóis somente poderão ser utilizados nos horários fixados nos locais. 
 
Artigo 34 - Os Hóspedes poderão utilizar uma vaga por apartamento, no estacionamento de propriedade da 
AFABESP, sito na rua Guaivira, 61 - CEP 11420-010. 
 
Artigo 35 - Para utilização dos bens e dos serviços à disposição dos Hóspedes e dos Não Hóspedes, a 
Diretoria Executiva poderá criar, manter, alterar ou extinguir taxas de serviços.  
 

CAPÍTULO VIII 
DOS VALORES DAS DIÁRIAS, DAS REFEIÇÕES AVULSAS, DOS DEMAIS SERVIÇOS E DOS 

PAGAMENTOS 
 

Seção I 
Dos Valores das Diárias, das Refeições Avulsas e Demais Serviços 

 

Artigo 36 - Os valores da diária completa (hospedagem, café da manhã, almoço e jantar), da refeição avulsa, 
do café da manhã e dos demais serviços são os fixados pela Diretoria Executiva e constarão da Tabela de 
Preços. 
 
Parágrafo único - Será cobrada ½ (meia) diária completa nos casos de entrada apenas para pernoite. 
 
Artigo 37 - Na Alta Temporada a utilização de 1 (um) apartamento por 1 (uma) só pessoa estará sujeita ao 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no valor da diária. 
 

Seção II 
Dos Pagamentos 

 
Artigo 38 - A forma de pagamento das diárias de hospedagens será de acordo com a opção feita pelo Titular 
no pedido de reserva, saber: 

I - se for por meio de débito em conta corrente bancária do Titular junto ao Banco Santander, a  
AFABESP efetuará, no 2o ou no 3o dia após o início da hospedagem, o lançamento da parcela única 
ou da 1a parcela e as demais no dia 20 dos meses subsequentes;  

II - se for por meio de Cartão de Débito/Crédito, caberá à Colônia efetuar o comando junto à respectiva 
Administradora do cartão. 

 
Parágrafo único - Na impossibilidade da Taxa de 10% de ser cobrada por meio de Cartão de Débito/Crédito, 
a Seção de Reservas da AFABESP adotará medidas administrativas para solucionar a questão. (Inclusão 
aprovada pelo Conselho Deliberativo em 25.10.2016).  

 
Artigo 39 - As despesas extras efetuadas durante a permanência na Colônia deverão ser pagas à vista por 
ocasião do check-out da seguinte forma: 

I - por débito em conta corrente junto ao Banco Santander até o 3o (terceiro) dia útil; ou 
II - por meio de Cartão, na função Débito, ou na função Crédito, em parcela única. 

 
Artigo 40 - O total das despesas com diárias de hospedagens na Colônia e do uso do estacionamento de 
veículo na garagem da AFABESP poderá ser parcelado, a critério da Diretoria Executiva. 
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Artigo 41 - O pedido para devolução da taxa de 10% cobrada na forma do Artigo 20, inciso III em razão do 
cancelamento da reserva por motivo de força maior poderá, excepcionalmente, ser objeto de análise e 
deliberação da Diretoria Executiva, mediante apresentação de justificativas e comprovações. (Nova redação 
aprovada pelo Conselho Deliberativo em 25.10.2016) 
 
Artigo 42 - O cancelamento da Inscrição daquele que é somente Contribuinte da Colônia deverá ser feito por 
escrito e implicará em:  

I - imediata quitação dos compromissos financeiros assumidos até a data do pedido; 
II - não devolução das contribuições sociais mensais e taxas  pagas. 

 
CAPÍTULO IX 

DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
 
Artigo 43 - Os horários de funcionamento das diversas áreas de atendimento são estabelecidos, em tabela 
própria, pela Diretoria Executiva que poderá alterá-los sempre que necessário. 

 
Parágrafo único - A Portaria Social e a Garagem funcionam 24 horas ininterruptas. 
 

CAPÍTULO X 
DA CONDUTA DOS HÓSPEDES E DOS NÃO HÓSPEDES 

 
Seção I 

Dos Direitos e Deveres dos Hóspedes e Não Hóspedes 
 
Artigo 44 - São direitos dos Hóspedes e dos Não Hóspedes: 

I - utilizar as dependências que lhes forem autorizadas e os serviços da Colônia colocados à sua 
disposição, gratuitamente ou mediante pagamento de taxas, conforme o caso; 

II - participar dos eventos sociais, recreativos, culturais, turísticos, artísticos, esportivos e lazer 
promovidos pela Colônia e  pela AFABESP; 

III - apresentar, sob identificação e por escrito, à Diretoria Executiva ou depositar nas Caixas de 
Sugestões qualquer reivindicação, reclamação, crítica ou sugestão;  

IV - recorrer à Diretoria Executiva em caso de penalidades por ela impostas, na forma do Estatuto Social 
e do Regulamento para Assuntos Disciplinares. 

 
Artigo 45 - São deveres dos Hóspedes e dos Não Hóspedes: 

I - informar com exatidão todos os dados pessoais solicitados pela AFABESP ou pela Colônia, 
mantendo-os atualizados; 

II - apresentar o cartão numerado e com código de barras para suas  despesas extras na Colônia; 
III - portar a pulseira entregue, durante o período de utilização da Colônia; 
IV - zelar pela conservação da Colônia, orientando nesse sentido os seus acompanhantes;  
V - manter em ordem e asseio o apartamento e as demais dependências; 

VI - observar as normas de segurança e os princípios de convívio social, de respeito à moral e aos bons 
costumes, de maneira a não perturbar ou provocar queixas dos demais Hóspedes e Não Hóspedes; 

VII - cumprir as Leis, o Estatuto Social da AFABESP, este e os demais Regulamentos internos, as normas 
especiais da Diretoria Executiva e as orientações da Gerência da Colônia; 

VIII - respeitar os funcionários e Diretores da AFABESP. 
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Seção II 

Das Proibições 
 
Artigo 46 - É vedado: 

I - ingressar nos apartamentos não sendo Hóspede; 
II - permanecer em trajes de banho ou sem camisa no restaurante, na lanchonete e nas dependências 

sociais;  
III - fumar nas áreas sinalizadas como proibidas; 
IV - manter animais de qualquer espécie nas dependências da Colônia;  
V - estender roupas ou outros objetos no peitoril dos terraços dos apartamentos; 

VI - atirar papéis, detritos ou objetos pelas janelas, riscar as portas, paredes, móveis etc., ou neles fixar 
pregos, quadros, cartazes, pôsteres, fotografias ou figuras de qualquer espécie;  

VII - usar nos apartamentos ou nas dependências da Colônia ferros elétricos e aquecedores; 
VIII - ligar rádios, televisores e aparelhos de som em volume que perturbe o sossego dos demais 

Hóspedes; 
IX - manter nos apartamentos materiais explosivos, inflamáveis ou que exalem mau odor, ou que possam 

trazer riscos à segurança, à saúde ou perturbar o sossego dos demais hóspedes; 
X - utilizar os funcionários da Colônia para serviços particulares, internos ou externos; 

XI - praticar jogos de azar, manifestar-se de forma acalorada sobre quaisquer assuntos ou em atos de 
caráter discriminatórios; 

XII - ingressar nas áreas sinalizadas como vedadas ou de acesso restrito. 
 

Seção III 
Das Penalidades 

 
Artigo 47 - O Titular poderá ser: 

I - responsabilizado pecuniariamente nos casos de desvios ou danos causados ao patrimônio da 
Colônia, por si ou por aqueles que estão sob sua responsabilidade; 

II - penalizado na forma deste Regulamento, na do Artigo 11 do Estatuto Social e na do Regulamento 
para Assuntos Disciplinares se não quitar as obrigações contraídas ou que lhe tenham sido 
atribuídas, sujeitando-se ainda a medidas legais cabíveis. 

 
CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 48 - A AFABESP e a Colônia de Férias não se responsabilizam por acidentes, danos, 
desaparecimentos de bens ou valores pertencentes aos Hóspedes e Não Hóspedes que venham a ocorrer 
em suas dependências. 
 
Artigo 49 - Os integrantes da Diretoria Executiva da AFABESP não serão remunerados pelo exercício de 
suas funções na Colônia. 
 
Artigo 50 - Os casos omissos neste Regulamento serão submetidos pela Diretoria Executiva à deliberação 
do Conselho Deliberativo. 
 
Artigo 51 - Este Regulamento cancela e substitui a edição anterior, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo 
em Reunião Extraordinária de 18.10.2012 e vigorará a partir de 1o.01.2013.  
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