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Apresentação

Este manual esclarece as dúvidas, exemplica e 
difunde as questões normativas e jurídicas que 
envolvem o Programa de Voluntariado da Cemig 
Saúde. 
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Serviço Voluntário

1) O que é voluntariado?

Voluntariado é o exercício de cidadania, 
solidariedade e realização pessoal. É o papel que 
cada  c i dadão  exerce  no  processo  de 
transformação da sociedade em busca de uma 
melhor qualidade de vida para a comunidade.

2) O que é o serviço voluntário?

É o serviço prestado pelo indivíduo, sem qualquer 
remuneração, a uma entidade pública ou privada 
sem ns lucrativos, com amparo em um termo de 
adesão. É usual a expressão trabalho voluntário, 
mas esta publicação adota o termo serviço 
voluntário, conforme a lei nº 9.608/98.

3) Quem é o voluntário?

É o cidadão que, motivado por valores de 
participação e solidariedade, doa seu tempo, 
trabalho e talento, de maneira espontânea e não 
remunerada, para causas de interesse social e 
comunitário.
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4)  O que é necessário para ser voluntário?

É importante escolher uma atividade que traga 
satisfação ao voluntário, utilize suas aptidões e 
conhecimentos, e na qual ele se engaje com 
responsabilidade e comprometimento, em favor 
de uma causa em que acredite. Para atividades 
especícas, as organizações sociais costumam 
promover capacitações.

5)  Quanto tempo é necessário dedicar a esse trabalho?

O serviço voluntário deve se ajustar à vontade e 
disponibilidade de cada voluntário. Podem ser 
algumas horas por semana ou mesmo por mês. O 
importante  é  que  o  vo luntár io  tenha 
responsabilidade para cumprir o compromisso 
assumido junto à instituição.

6)  Quais as formas de atuação?

Individualmente, num pequeno grupo ou nas 
organizações sociais que oferecem inúmeras 
oportunidades de atuação voluntária.

7)  Quais são as possibilidades de serviço voluntário?

 Participar de alguma campanha, como doação 
de sangue, brinquedos e agasalhos.

 Realizar ações para minimizar as necessidades 
comunitárias ou individuais, como reforço 
escolar ou oferecer apoio e serviços 
especícos relacionados à prossão que 
exerce.

 Juntar-se a grupos comunitários que 
trabalhem em favor de alguma necessidade 
especíca da comunidade, como problemas de 
saúde. Exemplo: formar um grupo de teatro 
para apresentar peças educativas em escolas 
e organizações sociais.

 Identicar alguma necessidade da comunidade, 
formar um grupo de voluntários e desenvolver 
um projeto para buscar uma solução.

 Engajar-se em algum dos projetos públicos de 
melhoria da cidade: secretarias estaduais
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 ou municipais da Saúde, da Educação, de 
Desenvolvimento Social, dos Esportes, da 
Justiça e do Meio Ambiente.

 Participar do corpo de voluntários de alguma 
organização social com a qual se identique, na 
área de atuação de sua escolha e com o público 
de sua preferência.

8)  Quais as áreas de atuação na Operadora?

Áreas de atuação Exemplos 

Assistência social 
Crianças e jovens /adultos e 

idosos. 

Cultura e artes Incluindo esportes e lazer. 

Administrativo 
Assessoria na captação de 

recursos para a entidade. 

Educação 
Formal, informal e

profissionalizante. 

Saúde 
Prevenção, atendimento e

necessidades especiais. 

 

Voluntariado Empresarial

9)  O que é o Voluntariado Empresarial?

É o conjunto de ações realizadas por empresas 
para incentivar e apoiar o envolvimento dos 
empregados, contratado e estagiário em 
atividades voluntárias na comunidade. A 
articulação das prioridades da empresa, dos 
interesses dos empregados, contratados e 
estagiários, assim como as necessidades da 
comunidade leva ao sucesso do programa de 
voluntariado.

10)  Os empregados, contratados e estagiários da empresa 
são obrigados a aderir ao Programa de Voluntariado 
Empresarial? 

Não .  O  P rog rama ,  c omo  o  nome  d i z 
“voluntariado”, lida com valores como a liberdade 
de cada um, o desejo de mudança e o impulso 
solidário. 
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11)  O que é responsabilidade social empresarial?

Forma de gestão que se dene pela relação ética 
e transparente da empresa com todos os 
públ icos (patrocinadoras, empregados, 
estagiários, conselhos, prestadores de serviço, 
fornecedores, beneciários, comunidade, 
governo e meio ambiente) com os quais ela se 
relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para gerações futuras, 
respeitando a diversidade e promovendo a 
redução das desigualdades sociais. Essa ação 
tem como resultado a competitividade e 
sustentabilidade dos negócios, a delização de 
empregados, contratados e estagiários, assim 
como os clientes e a melhora da qualidade de vida 
das comunidades. 

12)  Ter um Programa de Voluntariado Empresarial signica 
que a empresa seja socialmente responsável?

Não. O Voluntariado Empresarial ocupa uma 
posição estratégica dentro da política de 
responsabilidade social, porém, como visto 
anteriormente, a responsabilidade social 
empresarial é uma postura das empresas na 
gestão global dos negócios.

13)  Quais os benefícios dos Programas de Voluntariado 
Empresarial?

Um programa de voluntariado bem estruturado 
benecia todos os envolvidos: empresa, 
empregados, contratados e estagiários e a 
comunidade. A empresa pode aumentar o nível de 
identidade entre ela e os empregados, 
contratados e estagiários, e também fortalecer 
sua imagem institucional. No caso dos 
voluntários, o trabalho pode trazer à tona 
algumas competências, como a liderança e o 
espírito de equipe. Além disso, desenvolve o 
aspecto humano do indivíduo, como o amor e
respeito ao próximo. No caso da comunidade, 
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benecia-se do conhecimento e da experiência 
dos voluntários, o que pode gerar perspectivas 
de transformação.
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Lei do Serviço Voluntário

14)  Qual o objetivo da lei?

Ela dene em termos legais o que é o serviço 
voluntário. Reconhece quem o realiza e também 
protege a organização social que recebe o 
voluntário, deixando clara a ausência de um 
vínculo trabalhista, previdenciário ou am.

A lei não trata de voluntariado empresarial; ela 
apenas regula as relações entre os indivíduos (os 
voluntários) e as entidades públicas ou privadas 
sem ns lucrativos.

•••

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre o trabalho voluntário e dá outras providências.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:

Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para ns desta Lei, a 
atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade 
pública de qualquer natureza, ou a instituição privada 



de ns não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, cientícos, recreativos ou de assistência social, 
inclusive mutualidade.

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo 
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 
previdenciária ou am.

Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de 
termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o 
prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as 
condições de seu exercício.

Art. 3º O prestador do 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 a que for prestado o 
serviço voluntário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de fevereiro de 1998, 177º da Independência e 110º 
da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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Esclareça suas dúvidas sobre a lei 
9.608 de 1998

15)  Onde o trabalho voluntário pode ser realizado?

Somente as entidades públicas ou privadas sem 
ns lucrativos podem receber o apoio de 
voluntários dentro do regime xado na lei.

16)  Existe para a empresa o risco de o serviço voluntário 
ser caracterizado como horas extras?

Se o empregado, contratado ou estagiário está 
atuando em benefício de uma entidade pública ou 
privada sem ns lucrativos a mando do seu 
empregador, então não há serviço voluntário e, 
consequentemente, aquela atividade deve ser 
remunerada. Todavia, se o empregado, 
contratado ou estagiário quis de vontade própria, 
executar o serviço voluntário, ainda que motivado 
por uma campanha interna da empresa, o tempo 
dedicado não congurará horas extras.

De acordo com a lei, é necessário que o voluntário 
assine um termo de adesão com a organização 



onde ele vai atuar.

Nos programas de voluntariado empresarial 
devem ser estabelecidas regras de forma clara e 
expressa. Por exemplo: limites e procedimentos 
para abonar ausências do empregado para 
execução do serviço voluntário; local da sua 
execução; identicação da entidade que receberá 
o voluntário; quem pode realizá-lo (empregados, 
contratados ,  estag iár i os ,  f am i l i a res , 
fornecedores e prestadores); recursos 
materiais, humanos e nanceiros; capacitação; 
comunicação e avaliação, entre outros. No caso 
da Cemig Saúde, essas informações estão 
disponíveis na Política de Voluntariado.

17)  O que é o termo de adesão?

É um contrato simples entre o voluntário e a 
organização social ou entidade pública que 
a p r e s e n t a  a s  c o n d i ç õ e s  b á s i c a s  d o 
relacionamento e natureza da atividade 
v o l u n t á r i a  a  s e r  d esen v o l v i d a .  E sse  
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documento é imprescindível para deixar claro que 
aquela atividade não gerará obrigação trabalhista 
ou previdenciária para a entidade recebedora do 
serviço, nem pela empresa que coordena o 
Programa de Voluntariado. O termo de adesão 
deve conter informações como: o nome do 
voluntário, número de documento de identidade, 
atividade que será realizada, dias, horário e local 
em que será realizado o serviço voluntário, 
período de vigência do termo, assinatura do 
voluntário e do coordenador de voluntários ou 
responsável pela Operadora. Como o Programa é 
coordenado pela Cemig Saúde, o documento 
citará a participação do voluntário no Programa 
Toque e que o local onde serão realizadas as 
atividades.

Além dessas informações, deve constar que:

"O trabalho voluntário a ser desempenhado junto 
a (nome da organização social), de acordo com a 
Lei nº 9.608 de 18/02/98, é atividade não 
remunerada, e não gera vínculo empregatício nem 
funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou ans.”



"Compete ao voluntário participar das atividades 
acordadas e cumprir com empenho e interesse a 
atividade estabelecida.”
" Qualquer dano ou prejuízo que o voluntário 
causar a (nome da organização social) será de 
inteira responsabil idade do voluntário.”
"O voluntário isenta plenamente a (nome da 
organização social) de qualquer responsabilidade 
referente a acidentes pessoais ou materiais que 
por ventura venham a ocorrer no desempenho de 
suas atividades.”   
" O desligamento do voluntário das atividades 
poderá  ocorrer  a  qua lquer  momento , 
independentemente de aviso prévio, sendo 
necessário apenas que o voluntariado formalize 
junto ao Comitê Gestor.”

18) Como entender o Programa de Voluntariado 
Empresarial se a lei 9.608 não trata das empresas?

O Programa de Voluntariado Empresarial é 
oferta, viabilização e apoio por parte da empresa 
para que os empregados se engajem em 
atividades voluntárias. Não há obrigatoriedade ou 
determinação da empresa para que isso ocorra, 
como já citado na questão nº 9.

O voluntário tem relação direta com uma 
organização social pelo termo de adesão.

19) Quem é voluntário a empresa ou os empregados, 
contratados e estagiários?

São os empregados, contratados e estagiários. 
A empresa apoia o voluntariado ao difundir sua 
prática.

20) Qual a responsabilidade da empresa quando recebe a 
organização social e seus beneciários em seu espaço físico?

A empresa é responsável por qualquer acidente 
em suas instalações, seja com empregados, 
clientes, fornecedores ou beneciários de 
programas sociais. A lei não faz diferenciação 
quanto a isso. A forma de a empresa se proteger 
de qualquer risco é ter um seguro de 
responsabilidade civil.

21) As organizações sociais devem ter seguro de 
responsabilidade civil?

Todas as instituições estão sujeitas a ser, em 
algum momento, responsabi l izadas por 
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acidentes que ocorram. Para evitar riscos, as 
organizações devem ter um seguro. 

22) As organizações sociais devem ter seguro de 
responsabilidade civil?

Todas as instituições estão sujeitas a ser, em 
algum momento, responsabi l izadas por 
acidentes que ocorram. Para evitar riscos, as 
organizações devem ter um seguro.

23) A empresa é responsável por um acidente ocorrido dentro 
da organização social com envolvimento do empregado, 
contratado e estagiário que exerce atividade voluntária?

Se a empresa liberou o empregado, contratado e 
estagiário para fazer algum serviço voluntário, 
ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o 
que acontece com ele ou com qualquer pessoa da 
organização social. Se o trabalho voluntário for 
realizado fora do expediente da empresa, 

também não existe problema, uma vez que está 
descartada qualquer relação com a jornada
de trabalho prossional. 

24) Quando os empregados, contratados e estagiários 
realizam alguma atividade em uma organização social a mando 
do gestor, isso é caracterizado como trabalho voluntário?

Uma empresa pode ceder espaço para a 
entidade, materiais ou serviços. Mas se incluir 
serviços que forem realizados por algum 
empregado não voluntário, ele estará cumprindo 
ordens, e não realizando um trabalho voluntário.

25) O valor correspondente às horas de trabalho 
dispensadas pela empresa para trabalho voluntário de seu 
empregado, contratado ou estagiário pode ser lançado como 
doação para efeitos scais?

Não. O trabalho voluntário pode ser registrado 
em relatórios gerenciais integrantes do balanço 
socia l  da empresa ou no re latór io de 
responsabilidade social, mas sem passar pela 
contabilidade.
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26) Nas organizações sociais sem ns lucrativos, o  
empregado, contratado ou estagiário pode ser voluntário fora 
de seu expediente de trabalho na própria organização?

Os empregados, contratados e estagiários de 
uma organização social sem ns lucrativos não 
podem ser voluntários da própria organização, 
mesmo que em outro horário, pois não é 
permitido que a pessoa tenha dois tipos de 
vínculo com seu empregador. 
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Fonte: carti lha Aspectos Juríd icos do 
Vo luntar iado Empresar ia l  -  Centro de 
Voluntariado de São Paulo.
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