
Tarefas Não Rotineiras de Cuidado das Capelas
Realize os projetos especiais de limpeza e manutenção relacionados abaixo uma ou duas vezes ao 
ano. Talvez seja necessário realizar algumas das tarefas com maior frequência se as condições locais 
o exigirem. Caso tenha dúvidas sobre como realizar qualquer uma das tarefas relacionadas abaixo, 
entre em contato com o representante do patrimônio de sua estaca.
Informe os problemas de manutenção ao representante do patrimônio da estaca.

Interior em Geral
•	 Limpar todos os cestos de lixo.
•	 Limpar todos os registros de ar.
•	 Limpar os azulejos e metais da pia batismal.
•	 Limpar por dentro e por fora as janelas com menos de 

dois metros e meio de altura.
•	 Passar pano no parapeito das janelas.
•	 Limpar as portas, os rodapés e batentes.
•	 Passar pano na maçaneta e fechadura das portas.
•	 Verificar o fechamento das portas (a porta não fecha 

muito rápida ou lentamente, não range, etc.).
•	 Limpar as portas dobráveis com menos de dois metros 

e meio de altura.
•	 Limpar os encostos de metal das portas.
•	 Limpar, organizar e manter os armários de material de 

limpeza dos membros.
•	 Lavar as paredes para remover manchas e sujeira.
•	 Passar pano nos rodapés.
•	 Inspecionar os sistemas do edifício (como siste-

mas de som, AVAC, etc.) para ver se funcionam 
adequadamente.

•	 Limpar os aspiradores de pó.
•	 Apertar parafusos e porcas soltos nos móveis (tais 

como em pernas de mesas, cadeiras, sofás, bancos, 
bancos de piano, porta-hinários e bancos para o 
coro).

•	 Passar pano úmido nos pisos de madeira.

Salão Sacramental, Salas de Aula e 
Corredores
•	 Limpar os quadros e aparadores de giz, removendo 

todas as marcas de lápis de cera e fitas adesivas.
•	 Passar o aspirador nas pontas e nos cantos dos 

carpetes.

•	 Passar o aspirador de pó nas cortinas.
•	 Verificar se todas as cortinas estão penduradas de 

modo uniforme.
•	 Passar o aspirador de pó nos painéis de sisal (a 

cobertura rústica e fibrosa das paredes).
•	 Passar o aspirador de pó sob os sofás e as almofadas.
•	 Lavar as cadeiras dobráveis.
•	 Verificar se há bancos soltos na capela.

Banheiros e Cozinha
•	 Limpar e polir as barras cromadas e de metal nos 

banheiros.
•	 Passar pano nas divisórias e paredes dos banheiros (a 

cada três meses).
•	 Verificar o kit da descarga dos vasos sanitários.
•	 Verificar se há vazamentos nas torneiras.

Fora do edifício
•	 Limpar com uma vassoura (a partir do chão) a parte 

externa das calhas e dos rufos de metal para remover 
teias, etc.

•	 Verificar as palhetas do condensador do ar condicio-
nado para ver se há obstruções (como folhas, detritos, 
etc.).

•	 Limpar o estacionamento, inclusive as calhas.
•	 Podar os arbustos.
•	 Recolher as folhas.
•	 Passar um pano na parte externa das portas.
•	 Verificar as lâmpadas do estacionamento.
•	 Verificar a antena parabólica (peças faltando, obstru-

ção por neve, etc.).
•	 Verificar a parte externa do edifício (trincas ou outros 

problemas).
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