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 Este é o primeiro Guia do Voluntariado do Instituto 
Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor. Ele foi 
elaborado com base na Legislação 9.068 de 18 de 
fevereiro de 1998 e é fruto de processos de 
engajamento dos voluntários e da identificação dos 
valiosos recursos ativos de qualquer organização da 
sociedade civil e de um País. Esse Guia foi 
desenvolvido para buscar níveis de aplicação e 
organizar de forma efetiva e eficiente o programa de 
voluntariado.  Este Guia é uma oportunidade de 
aprendizado contínuo. 



 O Guia de Voluntariado desenvolvido pelo Instituto Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor (INATS), 

vem para ajudá-lo a pensar em como você pode beneficiar sua comunidade através de atividades 
voluntária. Sabemos que não faltam pessoas que são agentes de transformação e universitários com ideias 
e energia para atuar socialmente, atendendo tanto às necessidades do próximo ou pelos seus próprios 
impulsos solidários de uma causa pessoal. 

 Existem varias situações em nossa comunidade que nos incomodam e que gostaríamos muito de 
transformar. Sonhamos com uma realidade diferente, com uma comunidade ideal e, assim, projetamos 
mudanças para o futuro. Ficar incomodado e ter vontade de transformar a realidade são os primeiros 
passos para que você comece a fazer a diferença. Mas não basta apenas sentir-se incomodado com algo e 
querer transformá-lo. Para a realização de suas ideias é necessário um planejamento. Planejar significa 
elaborar um plano, fazer um roteiro, organizar-se para desenvolver alguma ação. Quando uma ação é bem 
planejada, ela se desenvolve de maneira mais eficaz e as possibilidades de sucesso são bem maiores. 

 Um voluntário é um poço de idealismo, mas sozinho não se consegue realizar um trabalho consistente que 
realmente consiga atender as necessidades da comunidade. No programa de Voluntariado do INATS você 
encontrará varias alternativas de planejar, organizar, coordenar e controlar, e atingir com maior precisão as 
suas ideias de mudanças para um mundo melhor.  

 

Rafael Vargas Lara 

Presidente do INATS 
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Apresentação INATS 
Desenvolvendo Organizações mais Sustentaveis 



O Instituto Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor é o resultado do encontro de pessoas com o sonho de 

expandir a educação, tecnologia e responsabilidade social, como ferramenta para desenvolver o bem estar e 

transmitir conhecimento à sociedade brasileira. Um dos motes é dar apoio às Organizações do Terceiro Setor.  

O INATS consiste em uma reunião intelectual, artística, política e/ou profissional cujo desejo é de participação e 

transmissão de conhecimento. Com isto o INATS estimula a sociedade a se integrar, somando forças para realizar 

atividades que contribuam na melhoria da qualidade de vida, comprometidas com o ser humano – que seja de 

comunidades em situação de vulnerabilidade social e/ou que esteja sob zona de influência de dito cenário. 
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Os voluntários estiveram sempre presentes nas sociedades, ao longo dos tempos e a sua ação revestiu várias 

expressões, ainda percebemos que suas ações são de forma assistencialista, exercida de forma isolada e esporádica e 

ditada a maioria das vezes, por razões familiares, de amizade e de boa vizinhança. 

Durante anos a sua atuação foi entendida como um modo de amenizar insuficiências dos apoios familiares e 

institucionais. 

Na sociedade atual reconhece-se que o voluntariado tem um espaço próprio de atuação, cujo trabalho se situa numa 

linha de complementaridade do trabalho profissional e da atuação das Organizações da Sociedade Civil (OSC). 

O trabalho voluntário vem demonstrando importância e profissionalismo a que o setor privado e o governo prestam 

cada vez mais atenção, conscientes de que os voluntários constituem um dos mais valiosos recursos ativos para o 

desenvolvimento evolutivo de uma sociedade. 

1.1 Introdução 10 



Lei do Voluntariado 
Lei 9.068 de 18 de fevereiro de 1998 



A Lei 9.068 de 18 de fevereiro de 1998 define quatro características essenciais do serviço voluntário: 
1. Ser prestado por pessoa física; 
2. Marcado pela espontaneidade; 
3. Em favor de Instituição sem fins lucrativos com objetivos sociais; 
4. E sem remuneração; 

 
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a 
entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, 
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 
previdenciária ou afim. 
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. 3oA (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008) 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
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O que podemos perceber na Lei do Voluntariado, é somente para distinguir um trabalho com vinculo empregatício e 
sem vinculo empregatício.  É justamente neste contexto de reconhecimento pelo trabalho voluntário, promoção do 
voluntariado e apoio aos voluntários, que o INATS vem se engajando, buscar espaço de liberdade e espontaneidade 
que caracteriza e define o voluntariado, ir ao encontro das necessidades sentidas pelos voluntários e pelas as OSCs 
em suas ações. 
 
Por isso o INATS concentra em quatro referências essenciais: 
1. Participação organizada dos voluntários; 
2. Desenvolvimento de ações no âmbito de programas e projetos sociais; 
3. Definição dos direitos e deveres dos voluntários; 
4. Compromisso livremente assumido entre o INATS e o voluntário. 
 
Mas o Guia do Voluntariado do INATS que organiza o voluntariado, não se reduz apenas a um conjunto de direitos e 
deveres. Ela é essencialmente um instrumento que visa promover e consolidar um voluntariado sólido, qualificado e 
reconhecido socialmente. 
A dinamização do processo de desenvolvimento e a qualificação do voluntariado constituem os seus objetivos, tendo 
determinado a criação deste Guia. As virtualidades e potencialidades que o Guia encerra permitem criar um contexto 
para a reflexão e diálogo, pondo a claro os ideais, valores, aspirações e papel dos voluntários na sociedade. 
 

2. Lei 9.068 de 18 de fevereiro de 1998 13 



Voluntario 
Um Cidadão Especial 



15 3. Voluntariado 

Com este propósito se elaborou o presente Guia do 
Voluntariado para identificar como os voluntários podem 
atuar na sua relação com os destinatários, os outros 
voluntários, os profissionais, as organizações, com a 
sociedade, e principalmente com o INATS. 
 
o Guia do Voluntário que agora se apresenta pretende ser um 
instrumento que proporcione a cada voluntário uma reflexão 
sobre a sua própria atividade, o compromisso assumido com 
o INATS e com os destinatários da sua ação. 
 



Existem muitas ações que podem ser desenvolvidas pelo voluntariado, considerando os diferentes públicos e áreas de 
atuação. O trabalho social, além dos benefícios que traz a comunidade, promove a cultura do voluntariado, 
envolvendo pessoas em discussões político-sociais, de cidadania, saúde, habitação, artes, lazer, etc. 
A partir da análise, diagnóstico e planejamento de ações sociais, os voluntários envolvidos tornam-se parte de um 
projeto que beneficiará toda uma comunidade, em pequenas ou grandes ações, com responsabilidade, criticidade, 
autonomia, favorecendo diretamente o desenvolvimento das inteligências interpessoais e intrapessoais, essenciais na 
formação de cidadãos conscientes. 
 
Entendemos que o VOLUNTARIADO: 
 
1. ESTÁ ao serviço dos indivíduos, das famílias e das comunidades, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida e do bem estar das populações; 
2. TRADUZ-SE num conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada, 

expressando o trabalho voluntário; 
3. DESENVOLVE-SE através de projetos e programas sociais de organizações públicas e privadas com condições para 

integrar voluntários, envolvendo as organizações promotoras; 
4. CORRESPONDE a uma decisão livre e voluntária apoiada em motivações e opções pessoais que caracterizam o 

voluntário. 
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QUEM É O VOLUNTÁRIO? 
Voluntário é aquele que presta serviços não remunerados numa organização promotora, de forma livre, 
desinteressada e responsável, no seu tempo livre. 
 
POR ISSO, SER VOLUNTÁRIO É: 
1. Assumir um compromisso com a organização promotora de voluntariado; 
2. Desenvolver ações de voluntariado em prol dos indivíduos, famílias e comunidade; 
3. Comprometer-se, de acordo com as suas aptidões e no seu tempo livre. 

 
ATUAÇÃO DO VOLUNTÁRIO 
Atuar como voluntário é ter um ideal por bem fazer, que assenta numa relação de solidariedade traduzida em: 
1. Liberdade, igualdade e pluralismo no exercício de uma cidadania ativa; 
2. Responsabilidade pelas atividades que desenvolve com os destinatários; 
3. Participação nas atividades a desenvolver pela organização promotora na aplicação do Programa de 

Voluntariado; 
4. Gratuidade no exercício da atividade, mas sem ser onerado com as despesas dele decorrente; 
5. Complementaridade com a atividade dos profissionais, sem os substituir; 
6. Convergência e harmonização com os interesses dos destinatários da ação e com a cultura e valores das 

organizações promotoras. 
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Adesão do Voluntariado 
Afirmando o compromisso de cidadão ativo 



A pessoa interessada em participar do Programa de Voluntariado do INATS, realizará o cadastro para obter o seu 
numero de registro de voluntário, onde poderá obter seu certificado e selo de Cidadão Especial, alem de fazer parte 
ativa do INATS, podendo receber correspondências, convites para eventos, festas beneficentes e entre outros. 
Os voluntários registrados ficarão a disposição da Gestão de Voluntariado, onde será analisado seu tempo disponível, 
suas habilidades, qualidades e ideais. Suas atividades/projetos serão realizadas através de um Plano de Ação. 
Para os voluntários acadêmicos serão elaborados projetos que possam se desenvolver para o mercado de trabalho, 
junto à comunidade. Recebendo orientação pelo docente do seu curso e da Gestão de Voluntariado. Todas as 
atividades a serem realizadas pelos voluntários serão orientadas pela Gestão de Voluntariado, onde serão feitos os 
registros para complementar suas atividades em seu certificado. 
 
NOSSOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Inserção no contexto social (responsabilidade social); 
2. Ofertar à comunidade acadêmica, qualificação e competências para uma nova tendência de mercado; 
3. Gerar "Marketing Social" para as organizações envolvidas e promover os voluntários participantes junto ao 

mercado; 
4. Gerar Relatório das atividades (com registro de imagens), que possa ser usado em processos de 

renovação/reconhecimento do curso, bem como balanço de atividades didático-pedagógicas. 
5. Viabilizar sustentabilidade aos projetos; 
6. Inserir acadêmicos no contexto sociais relacionados às especificidades da profissão, gerando e aperfeiçoando 

seus conhecimentos teóricos e colocando em prática. 
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Reconhecer e comemorar são procedimentos de grande importância para o INATS. Valorizar, estimular e reconhecer 
as ações dos voluntários, nosso gesto de promoção é a forma de mostrar seu comprometimento com o INATS e 
principalmente à comunidade onde atuou e a toda a sociedade. O INATS terá o evento anual denominado “Coquetel 
da Cidadania Ativa” a ser realizado no dia no dia 05 de dezembro. 
 
 
NOSSAS MANEIRAS DE RECONHECER SEU APOIO: 
 
1. Certificado: Registro do histórico das atividades atesta a participação do voluntário nos projetos sociais, contém 

o nome do voluntário, número de registro, nome do projeto, a carga horária, o período e o tipo de atividade 
realizada, entre outras informações necessárias. 
 

2. Homenagem: È Realizado celebrações de conclusão de etapas que culminem em homenagem aos participantes, 
recebem o certificado e o selo de voluntário “Um Cidadão Especial”, um procedimento que reconhece e convoca 
a todos para dar continuidade as etapas seguintes, ou a nova edição do projeto. 
 

3. Marketing Social: publicação em jornais locais, mala direta, sites, informativos, e entre outros meios de 
comunicação. Além da visibilidade e envolvimento da comunidade com o desenvolvimento do projeto. 
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Direitos e Deveres 
Expressão do reconhecimento do trabalho voluntário 



Atuar com as pessoas, famílias e comunidade é estabelecer uma relação de reciprocidade de dar e receber, assumindo 
um compromisso que exige direitos e impõe deveres. 
 
DIREITOS DO VOLUNTÁRIO: 
1. Desenvolver um trabalho, de acordo com os seus conhecimentos, experiências e motivações; 
2. Ter acesso a programas de formação inicial e contínua; 
3. Receber apoio no desempenho do seu trabalho com acompanhamento e avaliação técnica; 
4. Ter ambiente de trabalho favorável e em condições de higiene e segurança; 
5. Participar das decisões que dizem respeito ao seu trabalho; 
6. Ser reconhecido pelo trabalho que desenvolve com acreditação e certificação; 
7. Acordar com o INATS regulação de termos e condições do trabalho que vai realizar. 

5. Direitos do Voluntário 22 



DEVERES DO VOLUNTÁRIO5 PARA COM: 
 
OS DESTINATÁRIOS: 
1. Respeitar a vida privada e a dignidade da pessoa; 
2. Respeitar as convicções ideológicas, religiosas e culturais; 
3. Guardar sigilo sobre assuntos confidenciais; 
4. Usar de bom senso na resolução de assuntos imprevistos, informando os respectivos responsáveis; 
5. Atuar de forma gratuita e interessada, sem esperar contrapartidas e compensações patrimoniais; 
6. Contribuir para o desenvolvimento pessoal e integral do destinatário; 
7. Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário. 

 
O INATS 
1. Observar os princípios e normas inerentes à atividade, em função dos domínios em que se insere; 
2. Conhecer e respeitar estatutos e funcionamento do INATS, bem como as normas dos respectivos programas e 

projetos; 
3. Atuar de forma diligente, isenta e solidária; 
4. Zelar pela boa utilização dos bens e meios postos ao seu dispor; 
5. Participar em programas de formação para um melhor desempenho do seu trabalho; 
6. Dirimir conflitos no exercício do trabalho voluntário; 
7. Garantir a regularidade do exercício do seu trabalho; 
8. Não assumir o papel de representante da organização sem seu conhecimento ou prévia autorização; 
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9. Utilizar devidamente a identificação como voluntário no exercício da sua atividade; 
10. Informar a organização promotora com a maior brevidade possível sempre que pretenda interromper ou cessar o 

trabalho voluntário. 
 

OS PROFISSIONAIS: 
1. Colaborar com os profissionais do INATS, potenciando a sua atuação no âmbito de partilha de informação e em 

função das orientações técnicas inerentes ao respectivo domínio de atividade; 
2. Contribuir para o estabelecimento de uma relação fundada no respeito pelo trabalho que a cada um compete 

desenvolver. 
 
OS OUTROS VOLUNTÁRIOS: 
1. Respeitar a dignidade e liberdade dos outros voluntários, reconhecendo-os como pares e valorizando o seu 

trabalho; 
2. Fomentar o trabalho de equipe, contribuindo para uma boa comunicação e um clima de trabalho e convivência 

agradável; 
3. Facilitar a integração, formação e participação de todos os voluntários. 
 
A SOCIEDADE: 
1. Fomentar uma cultura de solidariedade; 
2. Difundir o voluntariado; 
3. Conhecer a realidade sociocultural da comunidade, onde desenvolve a sua atividade de voluntário; 
4. Complementar a ação social das entidades em que se integra; 
5. Transmitir com a sua atuação, os valores e os ideais do trabalho voluntário. 
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O Compromisso 
Encontro de Vontades e responsabilização mutua 



RELAÇÕES ENTRE O VOLUNTÁRIO E O INATS 
 
O trabalho voluntário não decorre de uma relação subordinada nem tem contrapartidas financeiras; 
O voluntariado, expressando o exercício livre de cidadania, só pode ter lugar num quadro de autonomia e pluralismo 
alicerçado no princípio da responsabilidade. 
 
PROGAMA DE VOLUNTARIADO 
É neste contexto que se colocam as relações entre o voluntário e o INATS e é acordado entre ambos a realização do 
trabalho voluntário: o compromisso; 
 
Este compromisso do Programa de Voluntariado decorre assim do encontro de vontades. 
 
EXPRESSA a adesão livre, desinteressada e responsável do voluntário a realizar ações de voluntariado; 
 
CONSUBSTANCIA as relações mútuas do INATS e do voluntário, correspondentes ao conteúdo, à natureza e à duração 
do trabalho voluntário num quadro de direitos e deveres de ambas as partes; 
 
TRADUZ os princípios enquadro do voluntariado, designadamente os princípios da solidariedade, 
complementaridade, responsabilidade, convergência e gratuidade. 
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A importância deste Guia do Voluntariado que é operacionalizador do compromisso estabelecido, 

justificou a construção de um modelo meramente indicativo e adaptável à situação em concreto. 

27 

“ NÃO IMPORTA O TEMPO DE DURAÇÃO DESSE 
COMPROMISSO, ELE PODERÁ SER DE UM MÊS, SEIS MESES OU 
QUALQUER OUTRO PERÍODO, O QUE REALMENTE IMPORTA É 
QUE, ENQUANTO DURAR, ELE SEJA DESENVOLVIDO DENTRO 
DAS REGRAS ESTABELECIDAS.” 
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Voluntário, 
Um Cidadão Especial. 



Realização: 


