
 
INSTITUTO NORTE AMAZÔNIA 

DE APOIO AO TERCEIRO SETOR 
Fundado em 10 de janeiro de 2015 

CNPJ 22.836.791/0001-27 
Registro 08/04/15 nº 8532, Livro A-456. fls.158-183 

NOSSA SEDE: 
Rua Buenos Aires, nº 1646, Sl 3ª Setor. 

Bairro: Nova Porto Velho 
CEP 76820-148  Porto Velho - Rondônia - Brasil 

(69)3227-5414 – www.norteamazonia.org 

 

 
TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INATS 
Elaborado de acordo com o artigo 2º da Lei nº 9.068/98, de 18 de Fevereiro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

INSTITUTO NORTE AMAZÔNIA DE APOIO AO TERCEIRO SETOR – INATS, organização privada sem 

fins lucrativos, com sede na cidade de Porto Velho, na Rua Buenos Aires nº 1646, bairro Nova 

Porto Velho, inscrita no CNPJ sob o nº 22.836.791/0001-27, vem, através deste instrumento, 

celebrar o presente “TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO”, com: 

 
NOME: _________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:  ____/____/____  IDADE: _______  SEXO:  (  )Feminino    (   )Masculino 

ENDEREÇO: ________________________________________________ Nº _________________ 

BAIRRO: _____________________________________ MUNICÍPIO: _______________________ 

CEP: __________ - _______ RG: _______________________ CPF: _______________________ 

FONE RESIDENCIAL: (    )______________________ CELULAR: (   )_______________________ 

E-MAIL: ________________________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE: (   )FUNDAMENTAL   (   )MÉDIO   (   ) SUPERIOR 

(   )EM CURSO         (   )COMPLETO   (   ) INCOMPLETO 

 

QUAL O MOTIVO QUE O FEZ SE TORNAR VOLUNTÁRIO? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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O INATS instituiu o Programa #CidadaniaAtiva de desenvolvimento econômico e social de 

comunidades sem empoderamento político a ser prosseguido por voluntários. 

Considerando que os voluntários têm direito a estabelecer com o INATS um programa de 

voluntariado e regula sobre o Guia do Voluntariado INATS as suas relações mútuas e o 

conteúdo, natureza e duração do trabalho voluntário que vão realizar. Considerando que o 

VOLUNTÁRIO, se ofereceu para, de forma livre, desinteressada e responsável, de acordo 

com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, colaborar com o INATS. 

O instrumento particular, o presente TERMO DE ADESÃO, tem as seguintes condições:  

Cláusula 1ª -  O Objetivo do presente Termo que as partes supra qualificadas firmam é 

o estabelecimento de regras para a atuação do voluntário. 

Cláusula 2º - O voluntário se compromete a auxiliar a entidade no desenvolvimento O 

trabalho voluntário situa-se no âmbito do Programa #CidadaniaAtiva de 

desenvolvimento econômico e social de comunidade sem 

empoderamento político. 

 Cláusula 3º - Seu horário de atividade será: 

Dias da Semana: (   )S (   )T (   )Q (   )Q (   )S 

Horário: das _______ ás __________ 

Parágrafo Único – O horário acima estabelecido de pleno acordo entre as partes 

poderá ser revisto e alterado a qualquer momento, por iniciativa de qualquer das 

partes, desde que conte com o expresso consentimento da outra. 

Cláusula 4ª -  Poderá o voluntário ser aproveitado em outras atividades da entidade 

durante a vigência deste instrumento particular, desde que conte com o 

seu consentimento expresso e sejam os horários compatíveis com a 

atividade mencionada neste termo de adesão, em sua cláusula 2º. 

Cláusula 5ª -  As despesas expressamente autorizadas pela entidade e realizadas em 

benefício desta poderão ser reembolsadas ao voluntário se este assim o 

desejar. O reembolso será feitos mediante assinatura de recibo por parte 

do voluntário. 

Parágrafo Único – Caso o voluntário não deseje o reembolso, deverá esta 

manifestação de vontade ser expressa, mediante termo escrito. 
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Cláusula 6ª - O presente instrumento particular tem prazo de duração de _____ meses, 

tendo início em ___/___/___término em ___/___/___, podendo, no 

entanto, ser rescindido antes do prazo mediante comunicação escrita de 

uma das partes a outra, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

motivando a decisão. 

Cláusula 7ª - O presente termo confere ao INATS o direito de usar a imagem 

(televisionada, impressa, fotos e vídeos) do voluntario(a) em 

atividade, para promover os programas e projetos sociais. 

Cláusula 8ª - Fica eleito de comum acordo o foro da Comarca de Porto Velho com 

exceção de qualquer outro, por mais especial que seja, para dirimir 

qualquer dúvida ou litígio decorrente do cumprimento deste instrumento 

particular. 

 Por fim, consciente está o voluntário que o serviço voluntário, conforme 

a Lei Federal nº. 9.608, que segue junto a este Termo, “não gera vínculo 

empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 

afim”. 

 Estando as partes plenamente de acordo com o acima exposto, 

subscrevem o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas abaixo. 

 

Porto Velho, 17 de julho de 2015 

 

_______________________________   __________________________ 

Instituto Norte Amazônia     Voluntário(a) 

de Apoio ao Terceiro Setor 

 

 


