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SEDE LITORÂNEA
Prezados (as) associados (as),
A Associação Paranaense do Ministério Público (APMP) tem o prazer de recebê-los e deseja-lhes
uma excelente estadia.
Conﬁra a seguir as principais informações referentes a Sede Litorânea.
USUÁRIOS
Nos termos do Regulamento Geral, a Sede Litorânea se destina ao uso dos associados e seus
dependentes. Os convidados somente serão admitidos quando acompanhados pelo ASSOCIADO
TITULAR.
HORÁRIOS - TEMPORADA
- Check-in: quinta-feira, a partir das 16h (mediante obrigatório preenchimento de ﬁcha cadastral junto à
recepção);
- Check-out: quinta-feira, até às 10h (da semana subsequente, devendo proceder a entrega da chave na
recepção e alinhar demais atos referentes à sua estadia).
Em prol da satisfação e da comodidade dos associados, realizaram-se aquisições, reformas, e
manutenções. Conﬁra abaixo:

REFORMAS e MANUTENÇÕES
- Rampas de acessibilidade para pessoas com deﬁciência: acesso ao elevador, à piscina, ao salão
de festas e ao restaurante.
- Manutenção em todos os vidros do salão de festas e restaurante.
- Substituição do forro da sauna.
- Reforma das duas mesas de sinuca.
- Substituição do sistema de ﬁltragem, com ﬁltro e duas bombas novas, para piscina grande.
- Troca da empresa prestadora de serviço de manutenção do elevador (AEL ELEVADORES).
- Pintura externa e interna de toda sede.
- Implantação do esgoto deﬁnitivo padrão Sanepar.
- Manutenção nas portas das sacadas de todos os apartamentos.
- Implantação de box de vidro em todos os banheiros dos apartamentos.
- Implantação do sistema de ﬁbra ótica para internet, com empresa Multicom, para aumento de
velocidade e estabilidade.
- Reforma de quatro bicicletas para utilização na temporada.
AQUISIÇÕES
- 1 mesa nova de pebolim.
- 1 freezer novo para churrasqueira.
- 3 berços portáteis.
- 1 cadeira de rodas.
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- 31 conjuntos box tamanho queen para os apartamentos.
- 31 refrigeradores para os apartamentos.
- 31 aparelhos de SMART TV 32”.
- Taças de vinho e espumante para os apartamentos.
- Enxoval para cama, incluindo lençol, protetores de colchão, travesseiros e fronhas, que será
disponibilizado para locação.
- Toalhas de banho, rosto e piso (que serão disponibilizadas para locação).

Conﬁra abaixo os serviços disponíveis para você e sua família durante
sua hospedagem.
APARTAMENTOS (Estrutura)*
- Ar-condicionado (somente modo frio);
- Material de copa e cozinha (06 copos, 02 taças de vinho, 02 taças de espumante, 06 pratos de
sobremesa, 06 xícaras, 01 travessa marinex, 01 jarra de leite, 02 formas para gelo, 06 garfos, 06
facas, 06 colheres de sobremesa, 06 colheres de café, 01 faca de pão, 01 faca de carne);
- Mesa com 02 cadeiras estofadas e 02 de plástico e 02 banquetas de plástico;
- Guarda-roupa;
- Smart TV 32";
- Instalação para TV a cabo (SKY) - é de responsabilidade do associado levar o decodiﬁcador;
- Refrigerador;
- Microondas
- Telefone;
- Pia;
- Chuveiro, box e espelho;
- Material de higiene/limpeza e outros utensílios (detergente, esponja, pano de prato, balde, bacia,
pano de chão, saco de lixo, desinfetante, vassoura, rodo, pá com vassourinha, perﬂex);
- Varal de teto e cesta com grampos de roupas;
- 01 cama de casal queen size;
- 01 sofá cama - casal;
- 01 cama de solteiro.
* Para até 05 (cinco) pessoas.

- As tomadas de energia elétrica estão ligadas em 110w, sendo apenas de 220w aquela destinada ao
ar-condicionado.
- Em caso de algum problema, como falta dos utensílios e/ou aparelhos acima descritos, comunique a
recepção.
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Lan-house
Para utilização dos serviços da Lan-House, que conta com dois computadores, é necessária a
liberação na recepção.

Restaurante
- O serviço será prestado pelo Buffet "Due Chef";
- O atendimento ocorrerá no local do próprio restaurante e estendido para a piscina e à beira-mar,
conforme disponibilização de funcionários, horários e cardápio;
- O pagamento se dará mediante desconto em folha (sendo obrigatório a assinaturada da
autorização disponível na recepção) ou diretamente no restaurante.
- NOVIDADES
Neste ano, os associados podem solicitar diariamente o fechamento da conta com o
consumo do dia. Ainda, houve a extensão do horário de café da manhã e a inclusão da
opção à La Carte no jantar (este a partir de 02/01/2019).

- HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Café da Manhã ............................................................................. das 07h30 às 10h.
Almoço Buffet ............................................................................... das 12h às 14h30.
Jantar Buffet e à La Carte (este a partir de 02/01/2019) ........... das 20h às 22h.
Atendimento no Restaurante ...................................................... das 7h30 às 24h.
Atendimento na Piscina............................................................... das 10h às 22h.
* Os serviços na piscina ou beira-mar serão servidos em materiais de acrílico, por medida de segurança.

** É de responsabilidade do associado a devolução dos utensílios do restaurante, eventualmente, levados
ao apartamento.
-CAFÉ DA MANHÃ
O café da manhã está incluso na diária, com limite de até 05 (cinco) pessoas por apartamento.
Acima deste número, haverá a cobrança de R$ 18,00 por pessoa, a ser pago por meio de desconto
em folha de pagamento ou diretamente no restaurante.

Lavanderia
Os serviços de lavanderia funcionam diariamente, com exceção de quinta-feira (dia de check-in e
check-out ), e compreendem:
- Lavagem;
- Secagem;
- Lavagem completa (Lavagem e Secagem)*.
* Não há serviço de passar roupas.
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- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
- 08h às 12h e das 13h30 às 17h.
As roupas deverão ser entregues na recepção, as quais serão encaminhadas à funcionária
responsável para a execução do serviço solicitado.
- TABELA DE VALORES
- Lavagem: R$ 20,00;
- Secagem: R$ 10,00;
- Lavagem Completa (Lavagem e Secagem): R$ 30,00.
O pagamento do serviço de lavanderia será por desconto em folha.

Roupas de Cama e Toalhas para locação
Outra novidade neste ano foi a aquisição de roupas de cama e toalhas. Os associados poderão
locar os itens para uso durante a semana de estadia na recepção da sede. O pagamento do serviço
será realizado mediante desconto em folha de pagamento. Conﬁra os valores abaixo (semanal):
Lençol (solteiro) = R$ 3,00
Lençol (casal) = R$ 4,00
Fronha/Protetor travesseiro = R$ 2,00
Protetor de colchão casal = R$ 6,00
Protetor de colchão solteiro = R$ 4,00
Toalha de banho = R$ 3,00
Toalha de rosto = R$ 2,00
Toalha de piso = R$ 2,00
Travesseiro
= R$ 8,00

Piscinas e itens para praia
- 01 Piscina grande para uso adulto (menores de 18 anos devem ser supervisionados por seus pais e/ou
responsáveis);
- 01 Piscina externa (ofurô);
- 01 Piscina infantil externa;
- 01 Piscina infantil aquecida e coberta.
- Em respeito ao descanso dos hóspedes, a utilização desses espaços será até às 22h.
IMPORTANTE: As piscinas serão fechadas toda quinta-feira, do período matutino até às 16h, para
realização de serviços de limpeza e manutenção.
Na temporada, a APMP disponibilizará cadeiras e guarda-sóis para uso exclusivo dos associados na praia. Haverá um funcionário para auxiliar no transporte desses itens.
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Academia
O espaço da academia conta com aparelhos destinados à prática de esportes.
* É vedada a entrada e permanência de crianças desacompanhadas dos pais e/ou responsáveis na
academia.
IMPORTANTE: O espaço será fechado toda quinta-feira, do período matutino até às 16h, para
realização de serviços de limpeza e manutenção.

Salão de Jogos
Espaço destinado para brincadeiras e entretenimento entre as crianças e seus pais/responsáveis e
conta com mesas de sinuca, pebolim, tênis de mesa, xadrez e outros.

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
- Das 07h às 24h.
IMPORTANTE: O salão será fechado toda quinta-feira, do período matutino até às 16h, para
realização de serviços de limpeza e manutenção.

Campo de Futebol e Cancha de Areia
As atividades realizadas nestes locais deverão ser tratadas diretamente com o Coordenador de
Esportes da APMP ou com os recreacionistas.

Sauna

- FEMININO: das 14h às 16h
- MASCULINO: das 16h às 18h
- KIT SAUNA
O kit sauna deve ser retirado e devolvido, no mesmo dia, na recepção da sede litorânea e contém
roupão, toalha de banho e de rosto. Não será permitido o seu uso no quarto e nas demais dependências. Em caso de não devolução, incidirá uma taxa diária de R$ 15,00, por kit, e diante do extravio,
a cobrança de R$ 100,00 para reposição.

* A presença de crianças somente será admitida na presença de seus pais e/ou responsáveis.
IMPORTANTE: A sauna será fechada toda quinta-feira, do período matutino até às 16h, para
realização de serviços de limpeza e manutenção.

Churrasqueiras
- A sede oferece 05 churrasqueiras: 01 coberta (localizada na lateral do salão de festas) e 04 nos
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fundos da sede (atrás do campo de futebol).
- As reservas devem ser realizadas na recepção, de acordo com a disponibilidade.
- Em respeito ao descanso dos hóspedes, a utilização desses espaços será até às 22h.
IMPORTANTE: As churrasqueiras serão fechadas toda quinta-feira, do período matutino até às 16h,
para realização de serviços de limpeza e manutenção.

Serviços estéticos - Massagista e Cabeleireira
Na temporada, em sendo possível, contar-se-á com a prestação de serviços terceirizados de massagista, manicure, pedicure e cabeleireira, conforme disponibilidade dos proﬁssionais.
O agendamento desses serviços será feito na recepção da sede e o pagamento ao próprio proﬁssional.

RAMAIS e TELEFONES
Para utlizar o telefone siga as instruções abaixo:
- De APARTAMENTO para APARTAMENTO: Dique o nº 1 + nº do APARTAMENTO desejado.
(Exemplo: Ap. 45 disque 145).
- Do APARTAMENTO para ligações externas: Disque o nº 0 + DDD + nº desejado
(Exemplo: 0+043+3456-1270).
- Ramais internos:
Recepção: 100
Portaria: 150
Restaurante:158

RECREAÇÃO
- Os serviços de recreação serão prestados pela empresa ProgressLife, nesta temporada.
- A equipe de recreação realizará um cronograma de atividades semanal, a ser disponibilizado no
início de cada período.
- No período de Natal e Ano Novo os horários das atividades serão diferenciados.

Telefones Úteis
- Polícia Militar: 190
- Polícia Civil: 197
- Polícia Federal: 194
- Serviço Médico de Urgência/SAMU (situações clínicas, como infartos e derrames): 192
- Corpo de Bombeiros/SIATE (situações de trauma, quedas, atropelamentos e acidentes automobilísticos): 193
- Defesa Civil: 199
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- Ferry-Boat: (41) 3472-1024 (Guaratuba)
- Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (distância de 23 minutos): (41) 3971-6100 / 6040
- Posto de Saúde do Rivieira (distância de 05 minutos): (41) 3971-6029
- Posto de saúde do Pereque (distância de 08 minutos): (41) 3971-6127
- UNIMED - Unidade Praias (distância de 06 minutos): (41) 3458 5858
Rodovia PR 412, 442 - Praia de Leste - Pontal do Paraná-PR
Horário de Atendimento: de segunda-feira a sábado, das 07h às 19h.
Estamos à disposição para demais esclarecimentos.
Boas férias e divirtam-se.
A Diretoria
Gestão 2017/2019

