
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
                     COMPLEXO ESPORTIVO ROSENDO VASCONCELOS LIMA 
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ALOJAMENTO 

COMPLEXO ESPORTIVO ROSENDO LIMA 
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – IEE 

 
Avenida HERCÍLIO LUZ, 418 – centro – Florianópolis. 
Cerca de 1km do local de jogos 
Google Maps - https://goo.gl/maps/c7VzT 

DISPONIBILIDADE - 150 vagas 
 
Detalhamento 
 
No térreo 60 vagas – feminino 
Quartos: 1 com 8 lugares, 2 com 14 lugares e 2 com 12 lugares, em quartos com beliches. 
No 1º piso 90 vagas - masculino 
Quartos: 1 com 15 lugares, 1 com 21 lugares e 3 com 18 lugares, em quartos com beliches e treliches.  

VALOR – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por pernoite. 
 
O valor total, referente aos pernoites, deverá ser depositado na conta da: 

 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – ADIEE 
 

CNPJ: 82.835.778/0001-85. 
Banco:  001 – Banco do Brasil S/A. 
Agência: 5201-9 
Conta Corrente: 12.058-8 

 
VIGILÂNCIA EXTERNA — Das 23h00min às 06h00min. 
FUNCIONÁRIOS NO SETOR — Das 06h00min às 23h00min. 
ESTADAS A PARTIR DE  20/01/2017 até 26/01/2017. 
PRÉ-RESERVA ATÉ 31/10/2016 pelo e-mail ginasio_iee@hotmail.com 
 
Pré requisitos para reserva: 
 
1) Cópia do comprovante de pagamento dos pernoites; 
2) Cópia do documento com foto; 
3) Dados para o cadastro no alojamento, solicitados no momento da pré-reserva ou 
anexar tabela. 
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NORMATIVAS PARA OS ALOJAMENTOS 

 
As normativas têm por objetivo manter a ordem e garantir o bem-estar de todos os 

ocupantes dos Alojamentos deste Complexo Esportivo. 

1. Manter silêncio após as 22h30min. 

2. Não deixar objetos de valor expostos nos alojamentos. 

3. Cada ocupante será o único responsável por seus próprios pertences. 

4. Evitar o uso de trajes de banho dentro dos quartos e corredores. 

5. Manter as Janelas com as cortinas fechadas, salvo em caso de muito calor. 

6. Não deixar roupas ou toalhas aparecendo nas janelas. 

7. Manter a ordem e o bem estar para o conforto de todos os ocupantes. 

8. Ao deixar o alojamento verifique se não ficou algum pertence. 

9. Não e permitido fumar dentro dos alojamentos e banheiros, conforme lei municipal. 

10. Manter o ambiente limpo e organizado pelo bem-estar de todos. 

11. Não arrastar as camas, evitando assim, danos nas mesmas. 

12. Não estragar os colchões e capas, perfurando e ou rasgando-os. 

13. Fechar a porta ao sair, deixando a chave com o vigilante na portaria. 

14. Avisar a portaria quando algo estragar (fechaduras, chuveiros, falta de material de 

higiene) pra que seja providenciada a manutenção. 

15. Apagar a luz, quando for a ultima pessoa a sair do alojamento.  

16. Observar os horários para entrada nos alojamentos de acordo com as normas 

estabelecidas no regulamento. 

17. Não desligar as luzes de emergência de suas respectivas tomadas, bem como as 

plaquinhas de orientação de saída. 

18. As demais tomadas poderão ser utilizadas, lembrando que aqui em nossa cidade a 

tensão elétrica e de 220 Volts, 60 Hertz. 

     A Coordenação do Complexo Esportivo. 
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REGULAMENTO DOS ALOJAMENTOS DO COMPLEXO ESPORTIVO. 
 
 

1. É terminantemente proibido o uso de cigarros, cachimbos, bem como quaisquer 

tipos de drogas nas dependências do Complexo Esportivo.  

2. É terminantemente proibido o consumo de alimentos e bebidas, bem como 

cozinhar no interior dos alojamentos.  

3. O ocupante que criar tumulto ou não observar as normas será automaticamente 

impedido de frequentar o ambiente. 

4. Não será permitida a entrada de ocupantes nos alojamentos após ás 22h30min, 

salvo em casos de competições, apresentações e eventos em locais fora do 

Complexo. 

5. Não será permitida a entrada de visitas nos alojamentos. Estas deverão 

permanecer no hall de entrada. 

6. A chave de cada Alojamento deverá ser retirada no setor Administrativo do 

Complexo e devolvida quando a Equipe se ausentar, sempre pela pessoa 

responsável pelo grupo. A última pessoa que se ausentar do alojamento deverá 

fechar a porta com a chave e entregar na portaria, na qual é feito um controle. 

Ao voltar uma pessoa responsável poderá retirá-la no mesmo local. 

7. Cada ocupante deverá cuidar de seus pertences. A administração não se 

responsabiliza por perdas, furtos e extravios de objetos pessoais dos ocupantes. 

8. Durante todo o período de permanência nos alojamentos, as equipes de limpeza 

e manutenção não entram nos mesmos, salvo em caso de emergência, neste 

caso com a permissão e acompanhamento de um membro autorizado pelo 

grupo. 

9. O Responsável pela equipe deverá preencher a ficha cadastral com os dados de 

todos os ocupantes, no Administrativo do Complexo Esportivo. Isso deve ser 

feito já no ato de entrada aos alojamentos. 

      A Coordenação do Complexo Esportivo. 


