AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO DE ITAPEMA
CASA MADRE TERESA DE CALCUTÁ
CNPJ 85.116.556/0001-09
Itapema – Santa Catarina – Brasil

LEI DO VOLUNTARIADO
Lei nº 9.608, publicada no Diário Oficial da União em 18 de fevereiro de 1998.
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Considera-se o serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou
instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
Art. 2º - O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
Art. 3º - O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas
que comprovadamente realizar, no desempenho das atividades voluntárias.
Parágrafo único – As despesas a serem ressarcidas deverão estar
expressamente autorizadas pela entidade em que for prestado o serviço voluntário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998.

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Nome: _______________________________________________________________
Identidade: __________________________ CPF: _____________________________
End. Rua: _________ nº __________ Bairro: _________________________________
Fone Res: ____________________________ Celular: ________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Tipo de serviço que o voluntário vai prestar:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

INSTITUIÇÃO ONDE O VOLUNTÁRIO VAI PRESTAR O SERVIÇO:
Nome: AÇÃO SOCIAL SANTO ANTÔNIO DE ITAPEMA / CASA MADRE TERESA DE CALCUTÁ
End. Rua: 456, Nº 1159, Bairro: Jardim Praia Mar.
CNPJ: 85.116.556/0001-09
Declaro, por este instrumento, minha adesão ao Serviço Voluntário, ciente de
que não haverá qualquer remuneração por ele, sem direitos trabalhistas ou
previdenciários, nos termos da Lei do Serviço Voluntário, nº 9,608, de 18 de
fevereiro de 1998.
Itapema, ___________ de _____________________________ de 20________.
Assinatura do Voluntário: _________________________________________________
Responsável pela Instituição: __________________________ Cargo: _____________

