
Hospedagem de Pets no  
Sesc Iparana Hotel Ecológico

Termo de Responsabilidade
1. Seus cães, gatos e pássaros são muito bem-vindos no Sesc Iparana Hotel Ecológico. Podem 

ficar até dois animais por acomodação, com 12 quilos cada.

2. A hospedagem será permitida na categoria de acomodação Chalé Master Pet e Casa Pet.  
A reserva deve ser feita antecipadamente pelo site, telefone ou presencialmente.

3. Após ter a confirmação da reserva, o cliente deve solicitar a hospedagem do pet em formulário 
específico. A permissão vai ser garantida com a validação de raça, tamanho, peso, carteira de 
vacinação e atestado de saúde do animal conforme os pré-requisitos.

4. Com a autorização em mãos, o pagamento das diárias do pet deve ser feito junto com o 
check-in da família. O bichinho de estimação está livre para ficar hospedado dentro da 
mesma acomodação que os donos.

5. Para o bem-estar de visitantes e animais, não é permitida a hospedagem de fêmeas no cio.

6. Caso o visitante queira passear pelo hotel e deixar o pet sozinho no apartamento, é 
imprescindível que a equipe da Recepção seja informada e seja colocada a placa de “Não 
Perturbe” na porta da acomodação.

7. Temos áreas exclusivas para os pets brincarem, mas a permanência deles em áreas sociais, de 
lazer e de alimentação violam a legislação vigente. O respeito às regras é fundamental.

8. Queremos garantir a segurança de todos, então os animais devem estar sempre na guia, no 
colo ou em caixa de transporte durante a circulação pelas dependências do hotel.

9. O pet e seus resíduos líquidos e sólidos são de responsabilidade do hóspede. O check-out 
será realizado quando estiver constatado que essa limpeza está em ordem. Contamos com a 
compreensão dos donos!

10. As camas, os sofás e as peças do enxoval do apartamento são para uso da mamãe, papai, 
filhos, titia e vovó. Os pets podem fazer uso apenas das caminhas específicas para eles.

11. Os animais podem vir cheirosos de casa ou deixar para tomar banho depois da estadia no 
hotel. As dependências do hotel não podem ser usadas para este tipo de atividade.

12. Relaxar aqui é prioridade, por isso os donos devem prevenir eventuais barulhos e distúrbios 
ocasionados pelo pet. É preciso o bom comportamento do animal para garantir a 
permanência dele.

13. A atenção ao animal de estimação é primordial, porque o hotel é isento de responsabilidade 
por eventuais acidentes, doenças, fugas ou interação com os animais silvestres habitantes do 
local durante a permanência.

14. Eventuais danos causados ao hotel ou aos seus hóspedes serão de responsabilidade do dono 
do animal. Os reparos serão cobrados no check-out ou posteriormente, caso haja necessidade 
de orçamentos.

15. Será necessária a transferência do pet para outro local de hospedagem caso alguma das 
regras aqui sejam descumpridas. As providências e os custos serão arcados pelo hóspede.


