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DEBRET is a “PET FRIENDLY” Hotel 
 

O DEBRET Hotel aceita acomodação de hóspedes com cão de estimação, desde que o cliente esteja de 
acordo com presente regulamento ora chamado de “Termo de Responsabilidade - Hospedagem de Cão 
de Estimação”. Após sua leitura, caso concorde com o termo, pedimos datar e assiná-lo, deixando uma 
cópia com o DEBRET Hotel. Outra via, de igual conteúdo e teor, será do hóspede.  
Por determinação da ANVISA (Resolução RDC nº 216/04), o cão não poderá ter acesso ao restaurante e 
lobby do hotel.  
 
1. O comprovante de vacinação atualizado deve ser apresentado à recepção do hotel no ato do check 

in.  
 

2.  O cão não poderá permanecer sozinho dentro do apartamento.  
 
3. É necessário que o hóspede, responsável pela hospedagem do animal, faça cumprir todas as normas 
estabelecidas pela “Lei do Silêncio” (Lei 126 de 10/05/1977).  
 
4. O cão somente poderá circular nas áreas comuns do hotel (corredores, recepção, elevadores e afins) 
se estiver dentro de caixa transportadora apropriada, no colo do hóspede ou com coleira.  
 
5. O responsável pela hospedagem arcará com toda e qualquer despesa e responsabilidade legal em 
caso de dano ao patrimônio do hotel a qual tenha sido provocada/causada pelo cão de estimação e isto 
aplica-se às áreas comuns e privadas (apartamento).  
 
6. O responsável pela hospedagem arcará com toda e qualquer despesa e responsabilidade médica e 
legal em caso de dano a terceiros (outros hóspedes, funcionários, visitantes ou qualquer outra pessoa 
dentro das dependências do DEBRET Hotel), a qual tenha sido provocada/causada pelo cão de 
estimação e isto aplica-se as áreas comuns e privadas (apartamento). 
 
 7.  A limpeza do animal e do apartamento decorrente das necessidades do cão serão de total 
responsabilidade do hóspede.  O serviço de limpeza do hotel não fará o asseio do animal, nem de 
excrementos ou qualquer outro dejeto dentro do apartamento, nem em área comum.  
 
8.  O DEBRET Hotel não é responsável pelo zelo com o animal em sentido algum, nem por sua 
integridade física no que diz respeito a cuidados com portas, janelas ou qualquer outro que possa vir a 
representar uma intercorrência, de nenhuma natureza.  
 
9) O hóspede está ciente e concorda que deverá pagar ao hotel o valor de 30% do total de sua 
hospedagem, mais a taxa de 5% de ISS para acomodação do cão de estimação.  

       A ser preenchido pelo hóspede:  
Nome completo hóspede: _______________________________________________________________ 

 
Data da hospedagem no Debret Hotel : ____________________________________________________ 
 
Descrição do animal (nome, raça, cor e peso) _______________________________________________ 
 
Está em dia com a vacinação do animal? __________________________________________________ 
 
Observações (livre para comentários do hóspede) ___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Ciente e de acordo,  

Rio, de Janeiro, _____ de __________ de 20_____. 
 
 

 ____________________________ 
                                                                                                   Assinatura do hóspede 


