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1.  OBJETIVO 
Fornecer diretrizes para utilização do auditório. 

 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
� Contrato de utilização do auditório. 

 

3.  PROCEDIMENTO 

 

 

 

4.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS  

� Contrato de Utilização de Espaço – Salão de Eventos 
 

Etapa Descrição da Atividade Responsável 

Solicitação de 
reserva Receber a solicitação da empresa via telefone, fax ou e-mail. 

Recepcionista  

Assistente 
Administrativo 

Situação da 
empresa 

Verificar se a empresa é filiada, se não for propor filiação (IT.22).    
 
Verificar se a empresa contribui para o Sindicato, caso não contribua, 
cobrar o débito ou encaminhar ao Departamento de Cadastro e 
Cobrança.  
 
Somente autorizar a reserva se a empresa estiver em dia com as 
contribuições do Sindicato ou se autorizado pela Presidência ou 
Gerência. 

 
 

Recepcionista 
 

Assistente Adm. 
 

Encarregada de 
Cadastro e 
Cobrança 

Efetuar a reserva 

Efetuar a reserva na agenda / caderno de protocolo (registrando o 
nome da empresa, o dia e o horário do evento e se terá serviço de 
buffet e disponibilizar no mural da copeira todas as informações da 
reserva. Pelo menos um dia antes, ligar para o responsável pela 
locação para confirmar o evento.  
 
Caso o evento seja desmarcado, retirar a informação do mural da 
copeira e da agenda/caderno de protocolo. 
 

Recepcionista  
 
Assistente Adm. 

Contrato de 
Utilização 

Reserva de Auditório  – Sem custo para associados do Sinat.  
Caso tenha utilização do equipamento Data Show é necessário 
preencher e imprimir o Contrato de Utilização do Auditório e 
Acessórios (R$70,00)  efetuando o pagamento no ato da assinatura 
do contato. Publico/Recepcao/Contrato de Utilização de Auditório e 
Acessórios/”Ano” 
Para os demais casos, a locação do espaço é no valor de R$250,00, 
mais o valor do data-show (R$70,00), caso queiram utilizar. 
Os horários disponíveis para locação: 
Segunda à sexta-feira, das 8h às 18h 
 
 

Recepcionista  
 
Assistente Adm. 

Registro no 
sistema 

Registrar no sistema TCS – módulo “A Receber/Entidade/Razão 
Social/Informações (colocar todos os dados referentes ao que foi 
tratado e colocar a pontuação da milhagem. Colocar também no site 
do Sinat www.sinat.com.br/ilionnet/website/oportunidadesenegocios. 
. 

 
Recepcionista 

  
Assistente Adm. 
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5.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 

forma: 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tem po de Retenção  Descarte 

Contrato de 
Utilização de 
Auditório  e 
Acessórios 

Armário do Balcão 

de Atendimento 

Pasta AZ 

Contrato de 

Utilização de 

Espaço e 

Acessórios  

Acesso Livre 

Por data 
Ano Vigente 

Ano Anterior 
Reciclagem 

 


