
 

 

 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 
 

O Presente Termo de Adesão é regulado pela Lei nº. 10.193, de 27 de 

janeiro de 2017, a qual institui o serviço voluntário no âmbito da Administração 

Direta e Indireta do município de Florianópolis. 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob n.º 

82.892.282/0009-09, sediada na Rua Conselheiro Mafra, n.º 656, 5º andar, neste ato 

representada pelo Secretário Municipal de Educação, que ao final assina, e 

____________________________________________, inscrito (a) no CPF sob o n.º 

_______________________, RG n.º _________________, residente na cidade de 

________________________, na Rua _____________________________________, 

nº______, prestador de serviço voluntário, a seguir denominado “VOLUNTÁRIO”, 

resolvem, nos termos da Lei n.º 10.193 de 2017, celebrar o presente Termo de Adesão 

para o desempenho de serviço voluntário, conforme o estabelecido nas seguintes 

cláusulas: 

 
Cláusula 1ª. Considera-se objeto do presente Termo de Adesão o serviço 

voluntário, a ser desempenhado nos órgãos pertencentes à Secretaria Municipal de 

Educação. 

 
Cláusula 2ª. O Serviço Voluntário de que trata o presente termo de adesão, nos 

moldes estabelecidos na cláusula 1ª., considera-se atividade não remunerada, prestada 

por pessoa física, aos órgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação. 

 
Cláusula 3ª. Os voluntários prestarão atividades não remuneradas, com 

objetivos educacionais, cívicos, artísticos, culturais, recreativos e de melhorias que não 

gerem vínculo empregatício, obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou outra 

afim. 

 

Cláusula 4ª. As atividades de que trata este termo, serão prestadas na forma de 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 



 

 

 

 

 

sendo realizadas na (o) _______________________________________________, 

com duração semanal de ______ horas e diária de ______ horas. 

 
Cláusula 5ª. O serviço voluntário será realizado no período de ___/___/___ a 

___/___/___, podendo ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de Educação 

mediante termo aditivo. 

 
Cláusula 6ª. São direitos do prestador de serviço voluntário:  

6.1. Escolher uma atividade com a qual tenha afinidade.  

6.2. Receber orientações para exercer adequadamente suas funções.  

6.3. Encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável pelo corpo de 

voluntários do órgão ou entidade, visando o aperfeiçoamento da prestação dos 

serviços.  

 
Cláusula 7ª. Além das atribuições e responsabilidades, previstas no presente 

Termo de Adesão, são deveres do prestador de serviços voluntários:  

7.1. Manter comportamento compatível com sua atuação. 

7.2. Ser assíduo no desempenho de suas atividades. 

7.3. Identificar-se, mediante o uso do crachá que lhe for entregue, nas 

dependências do órgão ou entidade no qual exerce suas atividades ou fora dele, 

quando a seu serviço. 

7.4. Tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos municipais do órgão 

ou entidade no qual exerce suas atividades, bem como os demais prestadores de 

serviços voluntários e o público em geral. 

7.5. Exercer suas atribuições conforme o previsto neste Termo de Adesão, 

sempre sob a orientação e coordenação do responsável designado pela direção do 

órgão ou entidade ao qual se encontra vinculado.  

7.6. Justificar as ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação 

de serviço voluntário.  

7.7. Respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como observar 

outras vedações que vierem a ser impostas pelo órgão ou entidade no qual se 

encontrar prestando serviços voluntários. 

 



 

 

 

 

 

Cláusula 8ª. – O prestador de serviços voluntários é responsável por eventuais 

prejuízos que, por sua culpa ou dolo, vier a causar à Administração Pública Municipal e 

a terceiros, respondendo civil e penalmente pelo exercício irregular de suas funções, 

inclusive quando o dano decorrer da interrupção, sem a prévia e expressa comunicação 

da prestação dos serviços a que voluntariamente tenha se comprometido. 

 
Cláusula 9ª. – O Serviço Voluntário, objeto do presente termo, não tem caráter 

sistemático e será desempenhado sob a forma de ações eventuais, de acordo com as 

necessidades apresentadas pelos órgãos da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Cláusula 10ª. – O voluntário que aderir aos termos estabelecidos implicará na 

aceitação total de suas condições não gerando, posteriormente, quaisquer obrigações 

as partes. 

 
_______________________________ certifico que li o presente Termo de 

Adesão e estou de acordo com as condições aqui expressas, além de estar ciente de 

que este é regido pelas disposições da Lei nº. 10.193, de 27 de janeiro de 2017. 

 
 
 
Florianópolis, ____ de ______________ de ______. 

 

 

 

________________________________          _________________________________ 

Voluntário (a) Diretor (a) da Unidade Educativa 

 

 

 

__________________________________________ 

Gerência de Educação Continuada 
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis 

 


