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Normas e critérios para a utilização dos hotéis de trânsito do SINJUR em R ondônia

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no
Poder Judiciá rio do Estado de Rondô nia –
SINJUR, no uso das suas atribuiçõ es, e tendo em
vista, a necessidade de regulamentar o uso dos
Hoté is de Trâ nsito do SINJUR, estabelece
normas que devem ser observadas e cumpridas por todos os seus frequentadores:
Art. 1º - O Hotel de Trâ nsito do SINJUR na
Comarca de Porto Velho, localizado à Rua
Venezuela, N. 1082, Bairro Nova Porto Velho e o
Hotel de Trâ nsito do SINJUR na Comarca de JiParaná , localizado à Rua Jú lio Guerra, N. 1025,
Bairro Centro, tem por inalidade proporcionar
hospedagem aos trabalhadores do Poder
Judiciá rio do Estado de Rondô nia, devidamente sindicalizados e em dia com suas obrigaçõ es
sociais previstas no Estatuto, bem como seus
dependentes, objetivando tratamento de
saú de e/ou odontoló gico prioritariamente,
participaçã o em reuniõ es de Conselho Fiscal
e/ou Conselho de Representantes, tratar de
assuntos funcionais e/ou administrativos e
para tratar de assuntos particulares.
Art. 2º - A administraçã o do Hotel de Trâ nsito
integrar-se-á nas atividades administrativas
do sindicato, estando vinculada à Diretoria
Administrativa, cabendo à entidade a manutençã o e sua conservaçã o.
Art. 3º - A reserva de uso do Hotel de Trâ nsito
deverá ser feita por requerimento escrito ou on
line à Administraçã o do Hotel de Trâ nsito, num
prazo mın
́ imo de 05 (cinco) dias de antecedê ncia, salvo casos de urgê ncia que serã o tratados
com a Diretoria Administrativa.
Art. 4º - O requerimento deve constar o nome
do sindicalizado, funçã o, cadastro, lotaçã o,
data, inalidade da utilizaçã o, telefone para
contato (trabalho, residê ncia e/ou celular) e
quantidade de dias de uso, evitando assim que
ocorra con lito com outras solicitaçõ es
agendadas anteriormente, seja por sindicalizados ou mesmo pelo pró prio Sindicato, e
també m para que se tenha um melhor atendimento por parte dos funcioná rios que trabalham no Hotel de Trâ nsito.
Art. 5º - O solicitante da reserva deverá

comunicar a desistê ncia da vaga, com antecedê ncia mın
́ ima de 48 horas, sob pena de estar
infringindo as normas deste regulamento.
Art. 6º - Fica expressamente proibido, o
sindicalizado permitir a terceiros, o uso de sua
identidade sindical com im de uso do Hotel de
Trâ nsito, devendo o sindicalizado portar
sempre sua identidade sindical junto com a
identidade funcional ou um documento com
foto, a im de exibi-lo quando solicitado e,
obrigatoriamente, na portaria do Hotel de
Trâ nsito, para o devido registro e acompanhamento.
Art. 7º - Os sindicalizados e dependentes
deverã o respeitar o horá rio de funcionamento
e admissã o do Hotel de Trâ nsito que é das 06h
à s 00h, exceto os casos devidamente registrados com antecedê ncia ou comunicado pela
Diretoria Administrativa do SINJUR.
Art. 8º - E terminantemente proibida a entrada
de pessoas nã o relacionadas como dependentes nos aposentos, icando as visitas restritas à
recepçã o.
Art. 9º - E vedada a permanê ncia de crianças e
de adolescentes nã o acompanhados pelos seus
pais ou responsá veis, no interior do Hotel;
Art. 10 - Cada sindicalizado terá um limite de
permanê ncia de até 07 (sete) dias por mê s, nã o
cumulativos, salvo em condiçõ es clın
́ icas
especiais especi icadas em laudo Mé dico de
prorrogaçã o de permanê ncia analisada
cuidadosamente pela Administraçã o do Hotel
de Trâ nsito, podendo ser ampliada respeitando a existê ncia de vagas e reservas já registradas.
Art. 11 - Será realizada uma conferê ncia, por
funcioná rios do Hotel, na companhia do
hó spede, no inıćio e no té rmino da estadia. O
sindicalizado será responsá vel por todos os
atos praticados por ele e por seus dependentes
no interior do Hotel, devendo ainda indenizar
ou repor ao Hotel de Trâ nsito, o dano comprovadamente causado, assinando para tanto
termo de compromisso quando sua entrada no
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Hotel, autorizando consignaçã o em folha de
pagamento em caso de dano nã o reposto. Caso
o iliado nã o tenha margem consigná vel
autorizar-se-á dé bito em conta-corrente
quando do pagamento de seus proventos.

Art. 19 - E terminantemente proibido fumar e é
vedada a entrada de bebidas alcoó licas no
interior do Hotel, sendo proibido també m o seu
consumo ou armazenamento nos apartamentos do Hotel de Trâ nsito.

Art. 12 - Os hó spedes do sexo masculino
ocuparã o apartamentos distintos dos de sexo
feminino, podendo ser modi icado a crité rio da
Diretoria Administrativa.

Art. 20 - E terminantemente proibido o
comé rcio de qualquer natureza nas dependê ncias do Hotel de Trâ nsito.

Art. 13 - O SINJUR nã o custeará e nã o ressarcirá despesas com hospedagem em hotel
particular, salvo se houver duplicidade em
marcaçã o de reservas ou se o hó spede houver
sido convocado pelo SINJUR e nã o houver
vagas no Hotel de Trâ nsito.

Art. 21 - A disciplina será exigida, nã o sendo
tolerada qualquer transgressã o, nos parâ metros bá sicos da boa convivê ncia e educaçã o
domé stica, devendo a Administraçã o do Hotel
ser imediatamente comunicada caso ocorra
qualquer eventualidade, para que sejam
adotadas as devidas providê ncias.

Art. 14 - Nã o será permitida a presença de
animais domé sticos nas dependê ncias do
Hotel de Trâ nsito.

Art. 22 - Nã o se admitirá , sob nenhuma
hipó tese, a hospedagem de nú mero de pessoas
superior à capacidade má xima estabelecida.

Art. 15 - E terminantemente proibida a
circulaçã o em trajes de banho ou sem camisa
nas dependê ncias comuns do Hotel de
Trâ nsito.

Art. 23 - O trabalhador iliado que estiver em
licença sem remuneraçã o, nã o poderá fazer
uso do Hotel de Trâ nsito, salvo se o mesmo
houver dado continuidade à contribuiçã o
sindical.

Art. 16 - Os aparelhos de televisã o ou de rá dio
deverã o estar desligados no perıo
́ do compreendido entre as 22h e 06h, por entender que o
Hotel de Trâ nsito é uma casa de repouso,
devendo ser evitado qualquer empecilho a esta
inalidade bá sica, ressalvado se houver acordo
entre os ocupantes do quarto desde que nã o
incomode os demais hó spedes do hotel.
Art. 17 - Serã o exigidos limpeza e asseio
individual, nos materiais e utensıĺios de
cozinha utilizados pelos hó spedes para
preparaçã o das refeiçõ es. As roupas de banho
serã o trazidas e mantidas limpas e asseadas
pelos usuá rios do Hotel, nã o se responsabilizando a Administraçã o do Hotel de Trâ nsito,
pela falta destas.
Art. 18 - A Diretoria do SINJUR, bem como a
Administraçã o do Hotel de Trâ nsito, nã o serã o
responsá veis por desaparecimentos
ou
extravios de valores, roupas, objetos, alimentos
de hó spedes durante a permanê ncia destes no
Hotel.

Art. 24 - Nã o será permitida a guarda de
veıćulos nas dependê ncias do Hotel de
Trâ nsito, salvo se o sindicalizado estiver
hospedado. Fica o proprietá rio responsá vel
pelo veıćulo, eximindo-se o SINJUR de
qualquer responsabilidade.
Art. 25 - O iliado que infringir qualquer das
normas contidas neste Regulamento estará
infringindo norma estatutá ria e sofrerá as
sançõ es contidas no Estatuto do SINJUR,
pertinentes aos direitos, deveres e sançõ es ao
iliado,
que passará
a compor este
Regulamento.
Art. 26 - O Hotel de Trâ nsito do SINJUR passará
a funcionar sob as regras deste Regulamento,
apó s a aprovaçã o em Assembleia Geral
Extraordiná ria.
* Este Regimento Interno foi aprovado no dia
03/12/2012,
em Assembleia
Geral
Extraordinária realizada em todo o Estado.
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