
 

MANUAL – FAXINEIRO 

 

 

1. Obedecer fielmente às determinações do zelador, do(a) Síndico(a) e da Administradora. 
2. Manter limpos, diariamente, pisos e paredes dos corredores e escadarias, bem como as 

áreas externas, varrendo-as e recolhendo detritos encontrados. Pelo menos uma vez por 
semana essas partes deverão se rigorosamente lavadas e esfregadas. 

3. Dar especial atenção à limpeza e conservação dos halls de entrada social, a critério do 
zelador. 

4. Proceder, juntamente com a varredura diária, à limpeza dos vidros dos corredores interna 
e externamente; no mesmo dia da faxina semanal estes deverão ser lavados também. 

5. As garagens ou estacionamentos para veículos deverão ser limpos diariamente e 
recolhidos os detritos existentes Havendo manchas de óleo ou graxa, deverão ser 
removidos; uma vez por semana, deverá ser procedida a lavagem geral dessas áreas, a 
critério do zelador. 

6. Informar diariamente ao zelador a ocorrência de quebras ou mau funcionamento de 
tomadas e torneiras, ou ainda, de qualquer equipamento de trabalho. 

7. Executar com zelo e capricho os serviços que lhe competirem. 
8. Receber recados e transmiti-los ao zelador, sem tecer qualquer comentário a respeito. 
9. É de responsabilidade dos faxineiros fazer economia do material e equipamento de 

limpeza. 
10. Não entrar, sob pretexto algum, na casa de força, casa de máquinas ou casa de bombas, 

sem autorização do zelador ou a sua presença. O zelador é o único responsável pela 
conservação e funcionamento desses equipamentos. 

11. Comunicar imediatamente à administração a ocorrência de qualquer irregularidade 
praticada pelo zelador ou outro funcionário do condomínio. 

12. Tratar sempre a todos, indistintamente, com educação, delicadeza e cortesia. 
13. Usar luvas e botas protetoras, quando necessário. 
14. Não manter conversação íntima com moradores ou seus empregados, em horário de 

serviço ou nas dependências e proximidades do edifício, evitando comentários que não 
forem relacionados com suas obrigações de serviço. 

15. Apresentar-se com boa aparência, barbeado, limpo e usando uniforme e crachá, se 
houver. 

 
 

Declaração do Funcionário 
 
Declaro que tenho conhecimento de todas as exigências e determinações constantes no presente 
documento, bem como das penalidades a que estarei sujeito pela não observância das mesmas. 
Declaro, ainda, que tenho em meu poder uma via desta, que me comprometo a cumprir. 
 
 
Assinatura: ........................................... 
 
Nome: ................................................... 
 
Data: ............./..................../.................. 

 


