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Nome da estaca Prédio Data

Representante do patrimônio da estaca (RPE) Representante do patrimônio da ala Nome da pessoa que realiza a inspeção

Instruções
O representante do patrimônio da estaca (RPE) deve certificar-se de que cada capela da estaca seja inspecionada mensalmente. O 
representante do patrimônio da ala pode realizar essa inspeção sob a direção do RPE. Uma cópia da inspeção deve ser entregue ao 
bispo agente do edifício e também ao presidente da estaca e ao supervisor de manutenção.

Uma inspeção regular fornecerá informações inestimáveis aos líderes do sacerdócio ao se esforçarem em assegurar que os edifícios 
da Igreja estejam limpos e sejam um local onde o Espírito do Senhor possa habitar.

Para preencher a seção referente à “Limpeza”, inspecione a área e depois assinale o quadradinho apropriado. Use os padrões 
mostrados.

Para preencher a seção “Outros Problemas”, assinale o quadradinho Sim ou Não em cada item. Registre informações adicionais  
na seção “Anotações”.
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Excelente: Muito limpo. A área foi 
limpa e não há detritos, manchas ou 
desordem visíveis.

Boa: Predominantemente limpa. A 
maior parte da área está limpa, mas 
há uma pequena quantidade de detri-
tos, manchas ou desordem visíveis.

Razoável: Um pouco suja. A área 
não foi completamente limpa e há 
uma certa quantidade de detritos, 
manchas ou desordem visíveis.

Ruim: Suja. A área não foi limpa. 
Existe uma quantidade considerável 
de detritos, manchas ou desordem 
visíveis.

Salão Sacramental (piso, bancos, área de preparação do sacramento, janelas)
Salão Cultural (pisos, paredes, palco se for o caso)
Corredores (pisos, paredes)

Salas de aula (pisos, paredes, cadeiras empilhadas, janelas, cestos de lixo 
vazios)

Banheiros (pisos, pia, vasos sanitários, mictórios, odores, cestos de lixo 
vazios)

Copa (pisos, pias, utensílios e aparelhos, balcões, cestos de lixo 
vazios)

Entradas (pisos, janelas)
Exterior (canteiros, estacionamento, áreas abertas)
Outros (especifique):

Outros Problemas
Sim Não Nos itens marcados com “Sim”, 

o RPE deve tomar providências 
adequadas para corrigir o problema. 
Ele deve contatar o bispo agente ou 
o representante do patrimônio para 
conversar sobre tópicos como a 
segurança do edifício ou luzes que 
foram deixadas acesas. Ele deve 
contatar o supervisor de manutenção 
para conversar sobre consertos, 
condições perigosas ou material de 
limpeza.

Luzes deixadas acesas
Portas deixadas sem trancar
Janelas deixadas sem trancar
Lâmpadas que precisam de substituição (especificar abaixo)
Armário de material de limpeza para os membros desorganizado ou desabastecido
Consertos necessários (especificar abaixo)
Potenciais riscos de segurança (especificar abaixo)
O firewall da Internet precisa de atenção (visite http://filteraudit.cjclds.net usando um com-
putador da Igreja ou qualquer dispositivo conectado ao sistema wireless da Igreja. Se não 
vir a mensagem “Conteúdo Filtrado”, entre em contato com o especialista de tecnologia  
da estaca.)
Notas




