Pacto da união das entidades empresariais para
a recuperação do desenvolvimento econômico
da cidade de Armação dos Búzios

Associação Comercial e Empresarial
de Búzios

•

Defender os interesses de todos os segmentos da classe empresarial, dos
profissionais liberais e prestadoras de serviços que exerçam suas atividades
econômicas em Armação dos Búzios;

•

Promover pesquisas e estudos técnicos sobre as atividades econômicas, divulgandoos entre os associados;

•

Defender os interesses no campo fiscal e tributário municipal, estadual e federal;

•

Proporcionar assessoria técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica, aos
associados, de modo a orientá-los no exato cumprimento e observância de legislação
vigente;

Associação Comercial e Empresarial
de Búzios

•

Criar e desenvolver projetos de interesse econômicos para todos os associados, tais
quais: centrais de compra, compras em grupo, cooperativas, parcerias, contratos e
convênios com entidades governamentais e privadas, institutos e fundações inclusive
centros de excelência:

•

Instituir quando possível o Serviço Central de Proteção ao Credito “SCPC”.

•

Implementar convênios junto ao comércio, aos prestadores de serviço e empresas de
entretenimento e cultura da região, com vistas à concessão de descontos nos preços
para os associados pessoas físicas e jurídicas;

•

Propugnar pelo desenvolvimento econômico e social do Município de Armação dos
Búzios, Estado do Rio de Janeiro e do País, e pelo fortalecimento da livre empresa;

Associação de Hotéis de Búzios

-

Divulgação dos Associados e Conveniados em um banners em nosso Portal o
www.buziosdirect.com.br e em nosso Informativos AHB;

-

OTA (online travel agency) própria no www.reservasbuzios.com.br exclusiva a
Associados

-

Assessoramento junto as Concessionárias AMPLA e PROLAGOS, á 5ª CIA da Policia
Militar, 127ª DP Policia Civil, Secretarias de Governo e Órgãos Públicos;

-

Acesso a todo tipo de Informações da área de Turismo, Legislação, entre outras
correlatas a nossa atividade;

-

Auxilia seus associados diante das notificações de aumento de valor do gás das
empresas de gás a granel com preços diferenciados ;

-

Implementa Campanhas de Compras de Produtos com qualidade comprovada e
condições de pagamento diferenciadas.

Associação de Hotéis de Búzios

•

Assessoramento personalizado na Alta Temporada junto as Empresas Prolagos e Ampla
e junto a Policia Militar e 127ª Delegacia em qualquer necessidade na questão de
Segurança Publica 24 horas por dia, inclusive dias não úteis e fora do horário comercial;

•

Temos contato dentro da Empresa de retirada de resíduos sólidos do Município; Selix
Ambiental

•

Assessoramento junto as Secretaria de Governo em problemas das alçadas das
Secretaria de fiscalização de Postura, Ordem Pública, Fiscalização Sanitária, de Meio
Ambiente

•

Com apoio da AHB e todas as Entidades do PACTO, está em andamento a instalação as
quase 90 câmeras para Monitoramento de Búzios a uma central de particular, com
câmeras em pontos estratégicos da cidade;

•

Auxiliamos a 5ª Companhia da PM em Búzios em suas necessidades e participamos do
Grupo de Whatsapp PAMESP. Policiamento Motorizado Especial Turístico.

Associação de Hotéis de Búzios

•

A AHB compõe os seguintes Conselhos: Conselho Municipal de Turismo, de
Urbanismo, de Meio Ambiente e do Contribuinte, com assento e voto em todos eles;

•

Desenvolvemos e promovemos Campanhas de Responsabilidade Social e
Arrecadação de Roupas de Cama, Mesa e Banho e ainda louças para as Entidades
Carentes CRER-VIP e ABRACE;

•

Dispomos parceria com o PROCON Búzios, sendo a entidade eleita mediadora de
conflitos Turísticos antes da reclamação transformar-se em processo naquele órgão;

•

Temos exclusivamente aos nossos Associados Ficha Nacional de Registro de
Hóspedes FNRH e Livro do PROCON em concordância com a Lei Estadual, a preço
de custo aos nosso Associados;

ASSOCIAÇÃO DAS POUSADAS DE BÚZIOS

•

Representar os anseios e interesses de seus associados, dentro do município e fora
dele, contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento da atividade empresarial
que representa;

•

Discussão de temas que afetam direta e indiretamente a atividade do turismo e de seus
associados em nossas reuniões mensais;

•

Divulgar informações do ponto de vista institucional, legal e comercial;

•

Promover e fomentar as atividades de capacitação e qualificação de seus associados e
seus funcionários;

•

Estabelecer parcerias comerciais com empresas fornecedoras, visando obter
benefícios aos seus associados na aquisição de bens e serviços indispensáveis à
manutenção da atividade hoteleira.

ASSOCIAÇÃO DAS POUSADAS DE BÚZIOS

 Divulgação das Pousadas associadas, Eventos e parcerias através do Site e
do Facebook da APB;
 Representação no Conselho Municipal de Turismo;
 Participação no Conselho Municipal de Segurança;
 Representação no Pacto das Entidades, composto pelas entidades: AHB,
Aceb, SindSol, Búzios Convention & Visitors Bureau e APB;
 Parcerias comerciais com o BCVB com a finalidade de solidificar mercados
nacionais e internacionais já existentes e visando ampliar novos mercados;

ASSOCIAÇÃO BÚZIOS CONVENTION &
VISITORS BUREAU

 Participação e Realização de Workshop nos principais Mercados
 Material Gráfico distribuídos em feiras de turismo, workshops, em ações pontuais,
eventos captados ou apoiados.
 Inserção dos dados da empresa na relação de associados no site e nas Redes Sociais
 Divulgação da empresa através da Assessoria de Imprensa do BCVB
 Motor de Reservas Online no site do BCVB

ASSOCIAÇÃO BÚZIOS CONVENTION &
VISITORS BUREAU

Participação em Feiras e eventos
Parcerias com meios de Comunicação
Captação de Eventos e Congressos
Apoio ao calendário de eventos da Cidade
Banco de dados disponível com contatos de operadoras / agencias / publico final
Mapa de Vantagens
Representante em São Paulo
Aplicativo

Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares

•

Acordo coletivo entre patrões e empregados anual;

•

Membro da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação FBHA;

•

Promove cursos de Capacitação;

•

Assessoria em Legislação e Jurídica;

•

Ciclo Permanentes de Palestras com interesse dos Associados;

FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Para meios de hospedagem – mensalidade quitada por AHB e APB;
Demais Atividades R$ 100,00 mensalidade ( loja, agencia, Rest. etc...)
Pagamento anual antecipado 10% desconto

Meios de Hospedagens com ate 15 UH
Mensalidade – R$8,00/UH

Meios de Hospedagens de 16 ou mais UH”s
Mensalidade de acordo com número de UH”s.

Repasse da Contribuição Turística ate 15 UH 2,50 por dia por Uh
Repasse da Contribuição Turística acima de 15 UH 2,50 por dia por Uh

Contribuição Sindical Patronal (obrigatória) CLT - Janeiro
Contribuição Assistencial Patronal (obrigatória ) - Agosto

MENSALIDADE PARA MEIOS DE
HOSPEDAGEM COM MAIS DE 16 UH’s

Até 20 Uh’s = R$ 255,00 mensais;
21 à 30 Uh’s = R$ 315,00 mensais;
31 à 50 Uh’s = R$ 360,00 mensais;
51 à 80 Uh’s = R$ 435,00 mensais;

REPASSE CONTRIBUIÇÃO TURÍSTICA:
Hotelaria com até 15 Uh’s – CT = R$ 2,50
Repasse da Contribuição Turística R$ 2,50 ( por dia )
Calculo do repasse: Nº de aptos X 2,50 x 30 dias = valor X ( 100% de
ocupação )
Hotelaria com mais de 16 Uh’s – CT = R$ 3,50
Repasse da Contribuição Turística R$ 3,50 ( por dia )
Calculo do repasse: Nº de aptos X 3,50 x 30 dias = valor X ( 100% de
ocupação )
Repasse de 20% na baixa temporada ( abr à dez )
Repasse de 40% na alta temporada ( jan à mar )

Microsoft Excel
Worksheet

Tabela do repasse

Contribuição Sindical
 Contribuição Obrigatória CLT : Enviada em Janeiro pelo contador , base de
calculo é de acordo com capital social;
 Contribuição Assistencial Patronal: Guias próprias fornecidas pela entidade
credora, com vencimento no dia 01 de Agosto de 2017 em cota única anual,
OBRIGATORIAMENTE, com fulcro no Artigo 513, alínea “e” da CLT, a
importância de:
Número de Empregados

Valor

0a5

R$ 300,00 (anual)

6 até 10

R$ 500,00 (anual)

11 até 20

R$ 850,00 (anual)

De 21 a 30

R$ 1.300,00 (anual)

Acima de 31

R$ 45,00 por empregado (anual)

