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31/03/15 

 

Rol de Orientações Elementares aos Funcionários do Condomínio do 

Edifício Executive Center 

 

1. Você sabia que o empregador, que no caso é o condomínio, é 

representado pelo Síndico, que de acordo com a Convenção de 

Condomínio e Regimento Interno, tem amplos poderes para gerenciar 

os empregados, incluindo aí a orientação quanto a execução das 

tarefas, horários, plantões, como também, o dever de fiscalizar o 

cumprimento correto dessas atividades? 

2. Você sabia que a diferença entre a Convenção do Condomínio e o 

Regimento Interno é que o Regimento detalha mais as regras de uso 

do condomínio, como por exemplo, o horário de obras nas unidades, 

mudanças, transporte de volumes, elevadores, funcionamento do 

estacionamento etc? 

3. Você sabia que os funcionários do condomínio devem ler e conhecer o 

Regimento Interno profundamente?  

4. Você sabia que toda mudança de turno entre os funcionários, ou 

quando algum funcionário precisa assumir a portaria, o que saiu 

deverá registrar no livro qualquer fato que fuja a normalidade do 

funcionamento do condomínio? 

5. Você sabia que o funcionário que assumiu a portaria deverá se 

certificar das informações que estão sendo registradas pelo 

plantonista anterior? 

6. Você sabia que qualquer anormalidade deverá ser dita ao síndico na 

primeira oportunidade, assim como também qualquer comunicação 

registrada em livro por qualquer pessoa? 
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7. Você sabia que é proibida a troca de plantões, salvo em casos 

excepcionais e combinado previamente com o síndico? 

8. Você sabia que o funcionário não deverá abandonar seu posto durante 

o seu horário de trabalho? 

9. Você sabia que a área de dispersão, composta pelo quarto e banheiro 

de serviço, são áreas restritas e privadas apenas para os funcionários 

do condomínio, que não deverão permitir o acesso a nenhuma outra 

pessoa, mantendo a sua porta permanentemente fechada por chave? 

10. Você sabia que ninguém deverá ter acesso a cobertura do prédio, 

salvo emergência ou mediante autorização prévia do síndico? 

11. Você sabia que após o fechamento do estacionamento, deverá ser 

registrado, diariamente, sobre a permanência de veículos no local? 

12. Você sabia que após o fechamento do prédio, nos dias de semana, 

após às 20:00h e até às 7:00h do dia seguinte, durante todo o sábado 

e aos domingos, é proibida a circulação de pessoas estranhas ao 

condomínio, salvo mediante autorização por escrito do responsável 

pela unidade visitada, e registro do número de RG e CPF daquele que 

se queira que circule? 

13. Você sabia que não é permitida aos funcionários a circulação no 

prédio, sem o fardamento ou descalço, ou faltando qualquer das 

peças do vestuário? 

14. Você sabia que o lixo deverá ser disponibilizado apenas 1 hora antes 

do seu recolhimento pelo serviço público? 

15. Você sabia que é proibida a mudança ou o transporte de móveis, ar 

condicionados e grandes volumes durante o horário em que o prédio 

estiver aberto? 
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16. Você sabia que o prédio é monitorado por câmeras, que gravam e que 

devem ser verificadas a todo momento, devendo aquele que 

permanecer na portaria, ficar atento a qualquer anomalia? 

17. Você sabia que toda correspondência registrada deve ser entregue 

imediatamente ou, no máximo, nas primeiras horas do dia seguinte, 

desde que o prédio esteja aberto, mediante o protocolo de entrega no 

livro próprio? 

18. Você sabia que o telefone da portaria só deverá ser usado para 

efetuar chamadas para telefones fixos e que não é permitido o 

recebimento de chamadas a cobrar? 

19. Você sabia que é obrigação daquele que estiver na portaria, acionar a 

empresa de manutenção do elevador, quando defeituoso; a empresa 

de manutenção das bombas; e de manutenção das câmeras e cerca 

elétrica e registrar no livro a data, hora, protocolo e nome das pessoas 

acionadas? 

Atlas (elevadores): 3423.1211 

Impacto Segurança (Câmeras): 3322.7505 

SOS Bombas: 3421.1771. 
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