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Política de hospedagem acompanhada de PETs 
 

1) São permitidos somente Cães e Gatos; 
 

2) São permitidos apenas cães e gatos de pequeno porte (de colo); 
 

3) Pets serão aceitos somente nas unidades habitacionais (apartamentos ou 
chalés) definidas em cada unidade de lazer da AFPESP. Portanto, ao se 
hospedar nas demais unidades, os tutores deverão providenciar outro local 
para hospedagem de seu pet; 

 
4) Cada unidade habitacional permitirá no máximo 2 pets; 

 
5) É obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação do pet no momento 

do check-in a fim de comprovar a regularidade das vacinas, inclusive a de 
vermifugação. 

 
• Vacinas obrigatórias para cães: antirrábica e V8 ou V10. Além dessas, são indicadas: 
vacina contra a gripe canina, giárdia e leishmaniose. 
 
• Vacinas obrigatórias para gatos: antirrábica e V3, V4 ou V5. 
 

6) Atestado de Saúde ou Certificado Sanitário emitido até 10 dias antes da 
viagem por um médico veterinário (registrado no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária da Unidade Federativa e cadastrado no Ministério da 
Agricultura para a emissão de atestado de saúde para cães e gatos). 

 
O documento deverá, obrigatoriamente, conter as seguintes informações: 
 
I - nome do pet, espécie, raça e sexo; 
II - identificação do proprietário: nome, CPF endereço;  
III - apresentação da resenha de pelagem; 
IV - idade real ou presumida do pet; 
V - informação sobre o estado de saúde do animal; 
VI - declaração de que foram atendidas as medidas sanitárias definidas pelo serviço 
veterinário oficial e pelos órgãos de saúde pública; 
VII - informações sobre imunizações; 
VIII - identificação do médico veterinário: carimbo com o nome completo, número de 
inscrição no CRMV e assinatura. 
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7) Valores: 
 
• Diária por PET: R$ 30,00 (trinta reais) 
 
Inclui Kit*: 2 potes (ração + água) + 1 cama + 1 tapete higiênico por dia + saquinhos 
higiênicos. 
 
Obs.: A cama e os 2 potes deverão ser devolvidos no término da estadia. 
 

 O pagamento da hospedagem do seu PET deverá ser realizado na própria 
unidade, no momento do check-in. 

 

 É proibida a permanência do PET nas áreas sociais da Unidade como 
restaurante, salão de jogos e sauna. A presença é permitida somente nas áreas 
de circulação como corredores, recepção, área externa da piscina, 
estacionamento e jardins. Todos os PETs devem portar guia para circular pela 
Unidade e, aqueles que apresentem traços de agressividade devem utilizar 
focinheira. No caso de gatos que não andem na coleira, deve-se utilizar uma 
gaiola de transporte para levá-lo do carro ao quarto ou até mesmo a um 
passeio. 

 

 É proibida a hospedagem durante o período de cio do PET; 
 

 Caso o pet fique sozinho na acomodação e apresente qualquer tipo de 
perturbação a outros hóspedes, é responsabilidade do associado comparecer 
para acalmá-lo. Caso a perturbação continuar o associado deverá tomar 
providencias necessárias para acomodar o PET em outro local fora das 
dependências da Unidade; 

 

 A Unidade disponibilizará um tapete higiênico por dia, além de sacos plásticos 
para recolhimento dos dejetos no apartamento e áreas sociais, mas é de total 
responsabilidade do associado proprietário do PET a limpeza e o descarte no 
lixo. 

 

 A cama e os dois potes do kit serão cedidos pela unidade de lazer desde que o 
hóspede informe a necessidade dos utensílios com antecedência de 05 dias do 
check-in. 

 

 A Unidade de Lazer não fornece a alimentação do PET sob nenhuma 
circunstância; 
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 A arrumação da acomodação somente será realizada se o pet estiver ausente 
ou acompanhado do tutor. Em hipótese alguma os colaboradores da unidade 
de lazer realizarão a limpeza de qualquer item relacionado ao pet; 

 

 Não é permitido utilizar os banheiros das acomodações ou da unidade de lazer 
para dar banho no pet, bem como o uso de toalhas, lençóis, cobertores, 
travesseiros, almofadas e demais itens do quarto; 

 

 O associado é responsável por possíveis danos que seu pet possa causar em 
móveis, utensílios, enxovais ou qualquer outro bem da unidade de lazer e 
deverá arcar com os prejuízos materiais. A medida vale também em caso de 
danos pessoais, sofrido por qualquer associado, colaborador ou visitante, 
isentando e indenizando a AFPESP de qualquer reclamação judicial ou 
extrajudicial que possa surgir. 

 
Dúvidas referentes a esta política devem ser esclarecidas com a gerência de cada 
unidade de lazer da AFPESP. 
 
Importante: regulamento válido para reservas pet friendly  realizadas no sistema 
FlexReseva até o dia 1/2/2022 com hospedagens até 31/7/2022, após esta data, não 
serão mais aceitos PETs. 
  
Unidades e apartamentos destinados para PETs, conforme tabela: 
  

Unidade de Lazer Período 
Hospedagem 

Apartamentos que 
aceitam PET 

Reservas 
efetuadas até 

São Lourenço Fevereiro/2022 Todos 1/2/2022 

São Lourenço Março até 
Julho/2022 

228, 230, 232, 247 e 249 1/2/2022 

Campos do 
Jordão 

Março até 
Julho/2022 

83, 84, 85, 86 e 87 1/2/2022 

Fazenda Ibirá Março até 
Julho/2022 

5, 6, 7, 45 e 46 1/2/2022 

Avaré Março até 
Julho/2022 

54, 55, 56 e 57 1/2/2022 

São Pedro Março até 
Julho/2022 

13, 14, 15 e 16 1/2/2022 

Caraguatatuba Março até 
Julho/2022 

23, 24, 25 e 26 1/2/2022 

 
 
* Pets: animais de estimação. 


