
 
Regras da sala: 

 

 Moveis ou objetos podem ser adicionados ou retirados da sala somente com a autorização do proprietário. 
 

 Manter a sala limpa, organizada e em ordem é fundamental para que o próximo possa utiliza-la. 
 

 Ao sair, certifique-se de que a luz e o ar condicionado estão desligados. 
 

 Apresente-se antes do atendimento na recepção principal para a que a secretaria tenha ciência de que a sala esta em 
uso. 
 

 E recomendado colocar o aviso “sala em uso” no trinco ao lado de fora da sala, para maior tranquilidade no 
atendimento. 
 

 Ao sair, comunique a secretaria de que seu horário de uso encerrou. 
 

Regras de agendamento: 
 

 Alterações, remanejamentos, ou cancelamentos de horários devem ser feitos previamente, antes do inicio do mês.  
 

 Agendamentos devem ser reservados em horas inteiras, impossibilitando reservas com horários “quebrados”. 
 
 

 O horário agendado deve ser respeitado, sendo necessário deixar a sala com 5 minutos de antecedência para que o 
próximo locatário acomode-se. 
  

 Horários podem ser remanejados durante o mês, somente em comum acordo entre os profissionais, ou com 
autorização da coordenação. 
 

 O funcionamento da sala por período deve-se das 8h até as 21h e aos sábados das 8h até as 13h 
 

 Os agendamentos, remanejamentos ou cancelamentos devem ser feitos com o Yanis pelo WhatsApp (19)99288-0189 
ou na própria secretaria da clinica. 

 

Regras de pagamento: 
 

 O pagamento deve ser efetivado no inicio do mês corrido, através de boleto bancário (por e-mail) ou transferência 
bancaria, no máximo até dia 10 de todo mês. 
 

 Caso o pagamento não seja efetivado até a data determinada, os horários reservados serão liberados. 
 

 O valor da reserva de sala deve ser feita em seu valor integral mensalmente, independente de feriados, dias reduzidos 
no mês, faltas ou saída antecipada da locação. 
 

 A reserva é renovada automaticamente, sendo necessário o aviso prévio em caso de cancelamento de horários. 
 

 No caso da solicitação de cancelamento ser feita no mês corrente, seu valor integral do mês devera ser pago, já que a 
reserva não foi cancelada antecipadamente. 
 

 O agendamento deve ser feito previamente, salvo exceção de inicio de atendimento onde o valor reservado pode ser 
cobrado proporcionalmente. 
 

 A soma de 2 períodos de 4 horas, totaliza no valor de 600 reais, somando-se o desconto. 


