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PORTARIA SMGP nº 001/2019, de 28 de agosto de 2019 

 
Dispõe sobre a Prestação de Serviço Voluntário no âmbito da 
Administração Direta do Município de São Carlos, e dá outras 
providências. 

 
HELENA MARIA CUNHA DO CARMO ANTUNES, Secretária 

Municipal de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais, em especial a prevista no inciso I do 
artigo 2º do Decreto nº 548, de 27 de dezembro de 2018, e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo protocolado sob o nº 5.250/2014, 

CONSIDERANDO os termos da Lei Ordinária Federal nº 9.608, de 
18 de fevereiro de 1998, com suas posteriores alterações, 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº. 423 de 23 
de outubro de 2018, com suas posteriores alterações, 

CONSIDERANDO que o serviço voluntário provém de 
participação espontânea e tem como objetivo fomentar a solidariedade humana, a responsabilidade social, o 
civismo, a cooperação e a prática educativa, 

CONSIDERANDO a importância de engajar a sociedade civil na 
realização de atividades de interesse público, contribuindo para o desenvolvimento do município de São 
Carlos, 
 

R E S O L V E 
 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO 

 
Art. 1º O presente documento tem como objetivo estabelecer os 

procedimentos para a realização de Serviço Voluntário em todos os locais da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de São Carlos. 
 

CAPÍTULO II 
DEFINIÇÃO 

 
Art. 2º Serviço Voluntário é a atividade não remunerada, prestada 

por pessoa física à Administração Pública Municipal Direta, que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, técnicos, consultivos, recreativos ou de assistência à pessoa, e demais correlatos. 
 

CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIAS 

 
Art. 3º Compete ao prestador de serviços voluntários atuar em 

regime de cooperação, auxiliando os servidores públicos titulares de cargos, empregos ou funções públicas 
no âmbito da Administração Pública Municipal Direta. 
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Art. 4º Compete aos locais onde houver procura por prestação de 
serviço voluntário a manifestação acerca das informações propostas, bem como o aceite inicial. 

Art. 5º Compete ao dirigente do Órgão Municipal, após análise das 
informações mencionadas no Art. 4º deste regulamento, a permissão e a indicação de agente público para 
acompanhamento da prestação do serviço voluntário. 

§ 1º É necessário que o agente público indicado para acompanhar a 
prestação do serviço voluntário esteja ciente e de acordo com a sua participação, tendo em vista que 
competirá a ele zelar pelo fiel cumprimento das normas constantes no decreto, sob pena de responsabilidade 
funcional. 

Art. 6º Compete ao Comitê Consultor de Serviço Voluntário 
analisar e aprovar o conteúdo dos projetos do corpo de prestadores de serviço voluntário apresentados pelos 
Órgãos Municipais envolvidos, competindo-lhe zelar pelo cumprimento das normas constantes no Decreto 
Municipal. 

Art. 7º Compete à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas 
consolidar as informações sobre os prestadores de serviço voluntário e manter banco de dados com 
informações de potenciais prestadores de serviço voluntário. 
 

CAPÍTULO IV 
REQUISITOS 

 
Art. 8º Os requisitos para prestar Serviço Voluntário junto a 

Administração Pública Municipal Direta são: 
I – Ser pessoa física; 
II – Ter 18 (dezoito) anos completos; 
III – Ter capacidade para executar as tarefas propostas, observando 

a especificidade de cada local; 
IV – Não ser servidor público municipal. 

 
CAPÍTULO V 

FLUXO DE PROCEDIMENTOS 
 

Art. 9º Segue a descrição sumária de cada um dos processos de 
forma a tornar acessível a compreensão de todo o fluxo de procedimentos, desde o momento da manifestação 
de interesse até a assinatura do ‘Termo de Adesão a Prestação de Serviço Voluntário’, e assim facilitar o 
exercício do voluntariado, bem como expor a complexidade envolvida para que todos possam compreender 
as razões para a existência deste protocolo. 

§ 1º O interessado deve procurar o local onde pretende prestar o 
serviço voluntário munido de cópia de documento oficial válido que contenha foto e número do RG e do 
CPF. 

§ 2º No local, o interessado deve preencher o documento de 
manifestação de interesse (Anexo I), com as informações detalhadas. 

§ 3º O responsável pelo local deve se manifestar por escrito sobre a 
proposta apresentada, nos campos do documento já estabelecidos para isso, assinalando como ‘Aceito’ ou 
‘Não aceito’. 
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I – Caso a solicitação não seja aceita, o responsável deve entrar em 
contato com o interessado para comunicação do não aceite; 

II – Caso a solicitação seja aceita, o documento precisa ser 
remetido ao dirigente do Órgão para permissão. 

§ 4º Cabe ao dirigente a permissão ou não da solicitação do serviço 
voluntário, considerando o bom funcionamento do Órgão. 

I – Caso não seja dada permissão, o documento deve ser devolvido 
para o local de origem e seguido o procedimento descrito no inciso I do § 3º deste artigo; 

II – Caso seja dada permissão, o documento deve ser remetido para 
a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas para ser encaminhado para análise pelo Comitê Consultor de 
Serviço Voluntário. 

§ 5º Cabe à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas cadastrar as 
informações e encaminhar a documentação para análise pelo Comitê Consultor de Serviço Voluntário. 

§ 6º Cabe ao Comitê Consultor de Serviço Voluntário o 
deferimento do serviço voluntario, de acordo com o Decreto Municipal nº. 423 de 23 de outubro de 2018. 

I – Caso a solicitação não seja deferida, o documento deve ser 
devolvido para o local de origem e seguido o procedimento descrito no inciso I do § 3º deste artigo; 

II – Caso a solicitação seja deferida, o local de origem será 
comunicado para providenciar o preenchimento e assinatura do ‘Termo de Adesão a Prestação de Serviço 
Voluntário’ (Anexo II) em três vias. O referido termo deverá ser assinado pelo interessado, pelo agente 
público que acompanhará o voluntário, pelo dirigente do Órgão e por pelo menos uma testemunha do local 
onde o Serviço Voluntário será realizado. 

§ 7º Após assinaturas, uma via do ‘Termo de Adesão a Prestação de 
Serviço Voluntário’ ficará com o voluntário, uma via no Órgão Municipal onde o serviço voluntário será 
realizado e uma via deverá ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, para arquivo 
e cadastro. 

§ 8º Ao término do período de prestação do serviço voluntário, 
desde que não inferior a 1(um) mês, o Órgão Municipal onde ocorreu o serviço voluntário deve emitir 
declaração comprobatória da realização do serviço. 
 

São Carlos, 28 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 

Helena M. C. Carmo Antunes 
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 
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ANEXO I 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NO 
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 

 
Nome:____________________________________________________________________________ 

Nome do Local:____________________________________________________________________ 

Endereço completo do Local:_________________________________________________________ 

Atividade de Interesse:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Há curso/ formação especifica na área de interesse? Se sim, quais: __________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Tempo disponível para o Serviço Voluntário (periodicidade, dias da semana, tempo diário 

duração, etc.):______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
ANEXAR CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL VÁLIDO COM FOTO 
QUE TENHA NÚMERO DO RG E DO CPF. 
Declaro estar ciente que devo apresentar cópia de documento de identificação oficial válido, contendo 
número do RG e CPF. Tenho ciência dos termos do Decreto Municipal nº. 423 de 23 de outubro de 
2018 e alterações posteriores. Tenho ciência dos riscos que podem ter o local e me responsabilizo por 
seguir as instruções devidas. Tenho ciência de que a prestação de serviço só pode ocorrer após 
formalização de “Termo de Adesão a Prestação de Serviço Voluntário”. 

 
São Carlos, ______ de _____________________ de ________ 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura 
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Manifestação acerca das atividades propostas pelo interessado:________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Manifestação acerca da periodicidade e do prazo proposto:____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Justificativa do interesse público da prestação de serviço:_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(  ) Aceito 

(  ) Não aceito 

Data: ______/_______/_______            Carimbo e assinatura do responsável pelas informações acima 

 
 

 
Em caso de autorização indicação de agente público para acompanhamento: 

Nome: _________________________________________________ Matrícula: _____________ 

Telefone: (____) ______________________ Email: ___________________________________ 

 

(  ) Autorizado 

(  ) Não autorizado                                                            

 

Data: ______/_______/_______                                Carimbo e assinatura 

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO NO QUAL O SERVIÇO SERÁ PRESTADO 

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO(A) DIRIGENTE DO ÓRGÃO 
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ANEXO II 

 

TERMO DE ADESÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 

 

O Município de São Carlos – Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do (nome do Órgão 

Municipal)______________________________________________________________________, 

neste ato representada por (nome do dirigente do Órgão)__________________________________, 

doravante denominado MUNICÍPIO, e _________________________________(nome), 

______________________(nacionalidade), portador do RG nº. ________________ e do CPF nº. 

____________________,domiciliado ________________________________________________, 

doravante denominado(a) PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO, resolvem celebrar o 

presente Termo, que será regido pela Lei Federal nº. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e pelo 

Decreto Municipal nº 423/2018, nas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1. Este Termo tem por objeto a prestação voluntária de serviços na Unidade 

________________ ao MUNICIPIO pelo PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2. O serviço voluntário será prestado nas seguintes condições:  

2.1 O PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO desenvolverá as seguintes atividades 

_____________________________________________. 

2.2 Os horários da prestação do serviço voluntário 

serão:_________________________________________________________, perfazendo uma 

carga horária de _____ horas (semanais/ mensais). 

2.3 O VOLUNTÁRIO ficará sob a supervisão de _____________________________________. 

2.4 O presente Termo terá vigência de    /   /     a    /   /     , sendo prorrogável a critério das 

partes, desde que a duração total do serviço voluntário, no âmbito da Administração Pública 

Municipal Direta, não exceda 2 (dois) anos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

3. O PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO atuará em regime de cooperação, 

auxiliando os servidores públicos titulares de cargos, empregos ou funções públicas no âmbito da 

Administração Pública Municipal Direta. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4. O PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO é responsável pela atividade que se 

comprometeu a realizar, bem como por eventuais prejuízos que por sua culpa ou dolo vier a causar 

a Administração Pública Municipal Direta e a terceiros. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

5. Cabe ao PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO: 

5.1 Desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus conhecimentos, experiências e 

motivações e com os quais tenham afinidade, desde que estabelecidos no item 2.1 da CLÁUSULA 

SEGUNDA deste Termo; 

5.2 Ter acesso a programas de capacitação e/ou aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo, bem 

como as orientações adequadas, para a boa prestação de serviços; 

5.3 Participar das análises e estudos que disserem respeito à prestação dos seus serviços, visando 

sempre seu aperfeiçoamento; 

5.4 Encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável, com o objetivo de melhorar os 

serviços prestados; 

5.5 Ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com emissão de declaração de sua 

participação no serviço voluntário. 

 

CLAUSULA SEXTA 

6. É vedado ao PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO: 

6.1 Prestar serviços em substituição ao servidor municipal ou empregado público; 

6.2 Identificar-se invocando sua condição de PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

quando não estiver no pleno exercício das atividades voluntárias prestadas; 

6.3 Receber, a qualquer título, remuneração ou ressarcimento pelos serviços prestados 

voluntariamente; 

6.4 Ser servidor público municipal. 
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CLÁUSULA SÉTIMA 

7. O presente Termo será encerrado antecipadamente, dentre outros motivos, quando: 

7.1 Não forem observadas e respeitadas as normas e princípios que regem o Poder Público, tais 

como o da legalidade, impessoalidade, eficiência, bem como a postura cívica e profissional; 

7.2 O PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO apresentar comportamento incompatível 

com a atuação; 

7.3 Não houver a reparação dos danos que o PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO vier 

a causar por sua culpa ou dolo à Administração Pública Municipal Direta ou a terceiros na execução 

do serviço voluntário; 

7.4 Não tratar com urbanidade o corpo de servidores públicos do Órgão Municipal no qual 

exerce suas atividades; 

7.5 O PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO atuar em conflito de interesses; 

7.6 Por interesse público ou conveniência da Administração Pública Municipal Direta; 

7.7 Por ausência de interesse do PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO superveniente à 

formação do termo; 

7.8 Pelo descumprimento das normas previstas no Decreto Municipal nº. 423/2018.  

Parágrafo único. Ocorrida a rescisão com base nos itens 7.1, 7.5 e 7.8 desta cláusula, fica vedada 

ao PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO a adesão a novo termo, a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

8. O serviço voluntário especificado neste Termo não gera vínculo empregatício, nem 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

CLÁUSULA NONA 

9. Este Termo poderá ser rescindido pelas partes a qualquer tempo, devendo a rescisão ser 

comunicada por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10. Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos para dirimir quaisquer questões resultantes da 

execução deste Termo. 
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E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente Termo em 03 

(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

São Carlos, ___de ___________ de ______ 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Dirigente do Órgão Municipal 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Supervisor (nome e emprego) 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Voluntário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Nome:        Nome: 
RG:        RG: 


