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INSCRIÇÕES PARA FÉRIAS, FINAIS DE SEMANA – JANEIRO – 2020 
 

Período de Inscrição: 11/11 a 10/12 
Sorteio: 12/12/19 
Resultado: 16/12/19 até às 18h00 
 

INFORMAÇÕES: 
 

1. Fichas recebidas após o prazo da inscrição não participarão do sorteio, automaticamente 
irão para lista de espera; 
 

2. Associados em férias, que optar pela inscrição de períodos de 04 dias (férias), terão que 
enviar programação de férias, disponível na tela do RH 24 horas. Caso contrário, a inscrição 
poderá ser automáticamente cancelada, sem necessidade de aviso prévio; 

 
3. O associado poderá se inscrever para os três residenciais, porém: Férias ou Finais de 

Semana. Não podendo se inscrever para férias e para finais de semana, mesmo que seja 
para residencial diferente. 
 

4. Os perídos das fichas não poderão ser alterados. Associados que colocar períodos maiores 
ou menores, poderão ter suas inscrições canceladas, sem necessidade de aviso prévio; 

 
5. Associado em férias que optar pela inscrição do final de semana, não precisará enviar a 

programação de férias porque concorrerá com até 20% das vagas, destinadas para 
associados “não férias”; 
 

 
 
 

ASSOCIADOS COM DÉBITOS 
 
Parágrafo Segundo. No caso de pendências financeiras, de qualquer natureza, vinculadas na 
matrícula do associado titular, a regularização do valor total atualizado do débito deverá ser 
realizada, pelo titular, em até 07 (sete) dias úteis após a divulgação da relação dos contemplados no 
site da ARCO/SPM (www.arcospm.org.br). Caso não haja a quitação total do débito, o  
 
Departamento de Reservas da ARCO/SPM poderá efetuar automaticamente o cancelamento da 
reserva, sem necessidade de aviso prévio, cedendo a vaga para outro associado. 
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APARTAMENTOS 
 

  
As vagas serão distribuídas conforme a quantidade de dependentes legais, ou seja, o associado que 
tiver a maior quantidade de dependentes legais,terá prioridade no apartamento maior. 
 
 
Não será permitido ultrapassar a capacidade de pessoas por apto. 
 
 
Capacidade de Acomodação 
 
 
Atibaia  10 Chalés 
02 chalés para 8 pessoas 
04 chalés para 5 pessoas 
04 chalés para 6 pessoas 
 
Caraguatatuba  21 Aptos 
 01 apto para 4 pessoas (Adaptado) 
04 aptos para 7 pessoas 
16 aptos para 5 pessoas 
 
Peruíbe  19 Aptos 
01 apto para 4 pessoas 
01 apto para 7 pessoas 
08 aptos para 6 pessoas 
09 aptos para 5 pessoas  
 
 
 
 
Residenciais Arco  
Diógenes Felipe 


