
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO ALOJAMENTO DO SINTRAJUFE/RS

A locação do alojamento localizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do

Ministério Público da União no RS

Art. 1º A locação do alojamento, localizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do

Ministério Público da União no RS, será de responsabilidade do (a) sindicalizado (a) que solicitar, inclusive

sobre terceiro que ficar hospedado.

Parágrafo Único. Menores de 18 anos somente poderão hospedar-se se acompanhados dos pais ou

responsáveis.

Art. 2º O uso do alojamento deverá observar o horário de silêncio das 22 horas às 6 horas.

Art. 3º A utilização para outro fim, que não aquele especificado neste regulamento, somente poderá ser

realizada, mediante autorização da Diretoria Executiva do Sintrajufe/RS, que definirá eventual cobrança e valor

da taxa de utilização.

Art. 4º O horário de entrada será a partir das 15 horas e saída até às 12 horas.

Art. 5º Os alojamentos possuem quartos duplos, que são de uso coletivo, a ser definido pela demanda de

reservas. A copa é de uso coletivo.

Art. 6º As reservas poderão ser feitas com até quatro meses de antecedência, mediante o pagamento da taxa

de utilização.

Art. 7º As reservas somente serão efetivadas por telefone ou remetidas por meio eletrônico, no e-mail

reservas@sintrajufe.org.br.

Art. 8º A taxa de utilização será no valor de R$ 30,00 (trinta reais) a diária por pessoa. Destina-se,

exclusivamente, para custear a limpeza e a manutenção e deverá ser paga na data da confirmação da reserva.

Art. 9º Em caso de desistência da reserva, o (a) sindicalizado (a) deverá comunicá-la ao sindicato com a

antecedência de, no mínimo, trinta dias, sob pena de devolução somente da metade da taxa de utilização.

Parágrafo único. O (a) responsável pela locação deverá ressarcir a entidade em caso de multa aplicada por

perturbação ao sossego dos vizinhos ou excesso de barulho.

Art. 10º Solicita-se que, ao sair, sejam desligados o ar condicionado e as lâmpadas, além de fechadas

torneiras, tanto dos quartos como da copa.

Art. 11º Todo o material dos quartos e da copa será relacionado, conferido e recebido pelo (a) sindicalizado

(a), ficando sob a inteira responsabilidade do (a) mesmo (a).

Parágrafo único. Após a saída, na limpeza, será procedida a conferência do material recebido e apontado o que

faltar e outras situações, o que deverá comunicado ao (a) sindicalizado (a) responsável para ressarcimento.

Art. 12º O sindicato não se responsabiliza por valores ou objetos deixados nos quartos ou área comum.

Art. 13º É proibida a alteração das instalações elétricas para o funcionamento dos equipamentos colocados à

disposição do (a) sindicalizado (a), tais como micro-ondas, fogão e geladeira.

Parágrafo único. Em caso de necessidade, o (a) sindicalizado (a) deverá solicitar auxílio ao responsável

designado pelo sindicato.

Art. 14º É proibido o ingresso de pessoas estranhas ou visitantes nas dependências do alojamento.

Art. 15º É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero,

derivado ou não do tabaco, nas dependências dos quartos e copa.

Art. 16º Os casos omissos serão analisados e decididos pela diretoria do sindicato.
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