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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este manual apresenta normas de funcionamento no que diz respeito ao Serviço de 

Voluntariado da Associação Maria de Nazaré. 

Em 18 de janeiro de 1998, foi sancionada a Lei 9.608 pelo Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso. 

O artigo 1º da Lei considera o Serviço de Voluntariado como uma atividade não 

remunerada de prestação de serviço por pessoas físicas à entidade pública de qualquer 

natureza, ou à instituição privada sem fins lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive, mutualidade. 

Também esta Lei deixa claro que este tipo de trabalho não gera vínculos 

empregatícios, nem obrigação de natureza da área trabalhista, previdenciária ou afins.  

Este manual apresenta a definição do voluntariado, o serviço de voluntariado no Brasil, 

o voluntariado no terceiro setor, conhecendo a instituição, os tipos de serviços prestados, 

estrutura organizacional da instituição, os direitos e deveres, valores, vantagens, área de 

atuação (operacional, operacional de atendimento e de formação), perfil do voluntário e 

anexos. 

 

2. DEFINIÇÃO DO VOLUNTARIADO 

 

  A definição do voluntariado da ONU - Organização das Nações Unidas diz "voluntário é 

o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito... dedica parte do seu 

tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de 

bem estar social, ou outros campos. 

O dia 05 de dezembro, a ONU instituiu como sendo Dia Internacional do Voluntariado 

com o objetivo de promover ações de Voluntariado em todas as esferas da sociedade, em 

vários países. 
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Segundo Carullon, o voluntário é definido como um ator social agente de 

transformação e a motivação envolve categorias como: desenvolvimento pessoal, interpessoal 

e profissional. 

Várias teorias apresentam as variadas motivações para se engajada neste serviço. As 

tendências das pessoas partem das suas motivações pessoais de caráter: religioso, cultural, 

filosófico, politico e emocional, que têm provocado e contribuído para o alcance dos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável que é reduzi a pobreza, fomentar a governança democrática, 

promover políticas ambientais, fortalecer recursos para prevenir e responder as crises e 

desafios apresentados no século XXI.  

 

3. SERVIÇO DE VOLUNTARIADO NO BRASIL 

 

Desde o século XVI, que existem instituições filantrópicas no Brasil de assistência e 

influenciadas pelo modelo português das Casa de Misericórdia, por exemplo: a Santa Casa de 

Olinda, construída em 1539 . 

   Já os primeiros registros de trabalhadores voluntários são de 1543, cuja função era 

receber aventureiros exaustos pela longa viagem marítima para alcançar as terras brasileiras. 

”A Casa de Deus” vem dá origem da Santa Casa de Santos, sendo um dos primeiros hospitais 

do Brasil no Período Colonial. 

No início, as entidades de caráter voluntário eram ligados às organizações de ordem 

religiosa e étnicas, por isso, a presença dos valores religiosos em relação ao desenvolvimento 

do voluntariado no Brasil é bem notada. 

Hoje, o Serviço do Voluntariado vem sendo visto não mais como a função assistencialista, mas 

como ação profissional com uma estrutura racional pautada em resultados. 
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4. VOLUNTARIADO NO TERCEIRO SETOR 

 

Na metade dos anos 1990, foi surgindo um conjunto de instituições identificadas como 

intermediadoras entre o Primeiro Setor (Estado) e Segundo Setor (o mercado). 

O Terceiro Setor é visto como o setor intermediário que atua na provisão de bens de 

atendimento a segmentos da sociedade, em que a esfera pública, não estatal, formada sem 

fins lucrativos é voltada para o bem comum, as chamadas ONGS (Organizações não 

Governamentais) e OSCIP (Organizações da Sociedade Civil Interesse Publico), Fundações e 

Associações de cunho social que passam a ter um papel importante na mobilização de ações e 

serviços voluntários. 

Portanto, o voluntariado, como identidade social, vem sendo um instrumento de 

legitimação da nova postura do estado brasileiro, com proposta de redução e atendimento às 

demandas sociais, passando a incentivar a responsabilização da sociedade civil para mudanças 

de transformações sociais.   

Hoje, é visível a busca da cultura do fortalecimento e valorização do Serviço 

Voluntariado em todas as esferas, bem como os impactos sociais que estes serviços provocam 

na sociedade. 

 

5. CONHECENDO A INSTITUIÇÃO 

 

A Associação Maria de Nazaré tem a missão de atender crianças, adolescentes e 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, visando à promoção humana através de 

atividades sistemáticas nas áreas de educação, saúde e cultura, de forma a estimular a 

integração dos mesmos no convívio familiar e social. 

A entidade foi fundada em 21 de outubro de 1990, por meio da iniciativa e esforço do 

Sr. Nestor Gomes Feitoza, hoje falecido, e também da participação da família e amigos, que 

juntos se mobilizaram na busca de oferecer uma melhor qualidade de vida para crianças, 

adolescentes e famílias que se encontravam em situação de risco e vulnerabilidade social ou 

vítimas de violência. 
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5.1.  SERVIÇOS PRESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Projeto Semeando o Saber (Educação Infantil) 

 

Por meio do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Estado e Educação do 

Distrito Federal - SEEDF, a Associação Maria de Nazaré oferta Educação Infantil à 127 (cento e 

vinte  e  sete) crianças de 02 a 05 anos, de ambos os sexos e suas famílias, das 7h às 17h. A 

instituição tem a finalidade de proporcionar experiências significativas para o desenvolvimento 

físico, psíquico e social das crianças com o propósito de prevenir as situações de violação de 

direito, buscando a valorização e integração das mesmas no convívio familiar, social e com 

direito a educação integral. 

Neste projeto, além das atividades pedagógicas e lúdicas, são oferecidos 

individualmente: 

 Cinco refeições diárias; 

SERVIÇOS 
PRESTADOS 

Educação 

 

Crianças bem 
pequenas 

Crianças pequenas 

Social 

- Grupo AA Longa Vida 

- Saúde (hipertensos, 
diabéticos e getantes) 

-Ginástica 

 - Projeto Envelhecenxo com 
Vitalidade 

- Serviços: Psicologia e 
Orientação Judírida (INSS) 

-Medidas Alternativas  

- Estágio 

- Voluntariado 

Assistência 

- Serviço de Convivência 
para crianças e 

adolescentes de 06 a 14 
anos 

- Projeto de Apoio  e 
Orientações às Famílias 
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 Material didático pedagógico; 

 Agenda escolar; 

 Uniforme escolar; 

 Kit de higiene pessoal; 

 Lençóis e toalhas; 

 Aplicação de flúor; 

 Massagem bioenergética. 

 

5.1.2. Projeto Valorizando a Vida 

 

Desde o ano de 2001, a Associação Maria de Nazaré oferece Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, com meta de atendimento a 30 (trinta) crianças e adolescentes de 

ambos os sexos de 06 a 14 anos, no período vespertino, das 14h às 17h, de segunda a sexta, 

com vistas à formação da cidadania, ao desenvolvimento da sociabilidade e à prevenção de 

risco social. 

Este projeto é de caráter preventivo, pois possibilita a complementaridade de 

propósitos e de ações entre família, escola e comunidade. 

 Atividades Desenvolvidas 

 • Acompanhamento escolar com ênfase em leitura, escrita e cálculos; 

 • Oficinas sobre valores, saúde, cidadania, artesanato e educação ambiental 

• Oficina de Informática; 

• Oficina de Música (Violão) 

• Atividades físicas e jogos 

 • Assistência odontológica (aplicação de flúor) e alimentação. 
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5.1.3. Projeto Ações Educativas de Apoio às Família 

 

Este projeto presta atendimento a 155 famílias das crianças matriculadas na 

instituição, por meio de ações de apoio e orientação às famílias em situação de exclusão social, 

tendo como objetivo o fortalecimento dos vínculos familiares, afetivos e comunitários. 

Para alcançar tal meta, o presente projeto busca desenvolver ações de atendimento 

individual entre as famílias como: visitas domiciliares, reuniões, palestras, serviço de 

psicologia, festas comemorativas, ações sociais e ofertas de cestas básicas às famílias em 

situação emergencial. 

 

5.1.4. Programa Vivendo Melhor 

 

Por meio do envolvimento da própria comunidade e parcerias diversas são desenvolvidas 

atividades direcionadas à saúde e à educação preventiva, onde cada profissional direciona as 

suas ações na execução dos objetivos propostos. 

     Nas instalações funcionam os seguintes grupos: 

• Grupo Alcoólicos Anônimos- Grupo Longa Vida – Atendimento realizado nas segundas e 

sextas-feira das 20h às 22h horas; 

• Grupo Ginástica nas Quadras (pilates, alongamento, dança e ginástica) – 03 turmas nas 

segundas, quartas e sextas-feiras; 

• Equipe de Saúde nº 16 e 17 de Samambaia – Atendimento através de acompanhamentos e 

palestras realizadas as terças e sextas, a partir das 08h. 

• Projeto Envelhecendo com Vitalidade - De autoria da Casa da Amizade de Taguatinga Oeste e 

parceria com a Associação Maria de Nazaré, este projeto tem o objetivo de desenvolver 

ações  para promoção da saúde, incentivo à alimentação saudável, oftalmologia (parceria com 

o Rotary Club de Taguatinga Oeste) e artesanato. 
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6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉIA 

GERAL 

DIRETORIA 

GERAL 

ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA 

ESCOLAR 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ESTRUTURA 

EDUCACIONAL 

DIRETORIA 

PEDAGÓGICA 

SERVIÇOS DE 

NUTRIÇÃO  

PSICOLOIGA 

COZINHA 

SERVIÇOS 

GERAIS 

SERVIÇOS DE 

APOIO 

SERVIÇOS 

PEDAGOGICOS 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

PROFESSOR E 

MONITORES 

CONSELHO 

CONSULTIVO

O 

CONSELHO 

FISCAL 

CONTABILIDADE 

ASSISTENTE 

FINANCEIRO 

PRESTADORES 

DE SERVIÇO 

SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO 
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7. PERFIL DO VOLUNTÁRIO 

 

 Ser maior de 18 anos; 

 Ter responsabilidade e respeito pelos envolvidos no serviço de voluntariado; 

 Não ter interesse político partidário; 

 

8. DIREITOS E DEVERES DO VOLUNTÁRIO 

 

8.1. Direitos 

 

 Ter ambiente seguro e favorável para exercer o Serviço de Voluntariado; 

 Ser reconhecido e respeitado; 

  Conhecer a instituição; 

 Receber orientações; 

 Assinar o termo de adesão; 

 Fazer auto avaliação e apresentar sugestões e contribuições para melhorar  processo 

do Serviço Voluntariado; 

 

8.2. Deveres 

 

 Responsabilidade no engajamento das ações e atividades escolhidas; 

 Respeito com a equipe; 

 Pontualidade e assiduidade; 

 Zelar pela utilização dos bens, produtos da instituição; 

 Comunicar a instituição sobre o seu desligamento e assinatura do termo de 

desligamento; 

 Não ter interesse politico e partidário. 

 

8.3. Valores 

 

  Generosidade; 
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 Solidariedade; 

 Fraternidade; 

 Empatia; 

 Respeito; 

 Amor; 

 Alegria; 

 Responsabilidade cidadã; 

 Comprometimento; 

 

8.4. Vantagens 

 

 Melhora as relações interpessoais ; 

 Satisfação pessoal sentindo-se bem como um agente transformador para comunidade; 

 Envolvimento ativo na participação cidadã em prol de causas justas; 

 Melhorar da saúde; 

 Aprimora o curriculum pessoal; 

 Acarreta possibilidades de enfrentar desafios novos; 

 Desenvolve espirito de liderança; 

 Área de atuação profissional. 

 

9. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

A Associação Maria de Nazaré necessita de serviços voluntários nas seguintes áreas: 

9.1. Operacional: 

- Jardinagem; 

- Limpeza; 

- Pintura; 

- Manutenção elétrica e hidráulica; 

- Organização de arquivo; 



 

 12 

- Anunciador de produtos do bazar virtual; 

9.2. Instrutor/Monitor (atendimento direto) 

 

- Oficina de Artesanato para crianças a partir de 06 a 12 anos; 

- Práticas esportivas; 

- Oficinas para educação ambiental; 

- Oficinas de saúde; 

- Oficinas de valores e cidadania; 

- Acompanhamento escolar com ênfase na leitura, escrita e cálculos matemáticos; 

- Massagens bioenergéticas paras crianças de 02 a 06 anos. 

 

9.2. Áreas de Formação 

 

- Contador (para planejamento financeiro/captação de recursos); 

- Médico (pediatra ou clínico geral); 

- Odontólogo (aplicação de flúor, palestra, tratamento dentário simples); 

- Psicóloga (Clínica/Palestrante); 

- Tecnologia (webdesigner, redes sociais, marketing digital); 

- Advogado (orientação jurídica); 

- Palestrantes (assuntos referentes à educação, saúde, comportamentos, família e nutrição). 
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LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

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

 

     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. 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.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Paulo Paiva  
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Associação Maria de Nazaré 
QN 404 conjunto A Lote 01- Samambaia- DF 

CNPJ 01.718.816/0001-18 
 Telefone: 3357-7328 - www.amndf.org 

 

FICHA CADASTRAL DE VOLUNTARIADO 

 

Identificação do Voluntário 

Nome Completo:___________________________________________________ 
RG__________SSP/_______ CPF______________ Data de Nasc.___/___/______ 
Sexo:         (  ) Masculino                     (  ) Feminino 
Nacionalidade:____________________ Escolaridade:_________________________ 
Endereço:___________________________________________________________ 
Email:______________________________________________________________ 
Telefone/ celular: 
 

Situação Profissional:  

Empregado (  )    Desempregado(   )  do Lar (  ) Autônomo (  )  
Estudante   (   )  

Dias da semana que você tem disponibilidade: 

  
 
Segunda- feira (  ) Terça- feira (  ) Quarta- feira (  ) Quinta- feira (  )sexta-feira (  ) 
 
Sábado (  ) 

 

Período  

             (   ) Manhã                       (   )   Tarde 

 

Local:________________________________________ 

Data:_____/_____/______/ 

 

Assinatura:_________________________________________ 
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Associação Maria de Nazaré 
QN 404 conjunto A Lote 01- Samambaia- DF 

CNPJ 01.718.816/0001-18 
 Telefone: 3357-7328 - www.amndf.org 

 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

  

Lei nº 908-   
Lei Serviço Voluntário 
Art. Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada 
por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou instituição privada de fins não 
lucrativos, que tenha objetivos cívicos, cultural, educacional, científicos, recreativos ou de 
assistência social, inclusive mutualidade. 
Paragrafo único. O serviço voluntário não gera vínculos empregatícios nem obrigação de 
natureza trabalhista, previdenciária e afins. 

Identificação do voluntário 

Nome:_____________________________________________Data Nasc.____/_____. 
RG_________________________________CPF:_____________________________ 
Endereço:________________________________CEP:_________________________ 
Cidade:__________________________________UF:__________________________E-
mail:________________________________Telefone/ Celular_________________ 
 

Tipo de Serviço 

 Descrição do tipo de serviço que o voluntário (a) vai presta 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Declaro está ciente da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, Lei do Serviço Voluntário e 

aceito atuar como voluntário nos termos do presente termo de Adesão. 

Brasília-DF___________________________________________ 

 

 _________________________________               _____________________________________ 

Assinatura do responsável pela instituição                                Assinatura do voluntário 
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Associação Maria de Nazaré 
QN 404 conjunto A Lote 01- Samambaia- DF 

CNPJ 01.718.816/0001-18 
 Telefone: 3357-7328 - www.amndf.org 

 

AUTOAVALIAÇÃO VOLUNTARIADO 

 

Local________________ Data: ________/________/________/ 

 

Nome Completo:   ___________________________________________ 

 

01- Como você recebeu as informações sobre o desenvolvimento do Serviço Voluntariado 
nesta instituição? 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

02- Como você se sente desenvolvendo sua tarefa nesta instituição? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

03- Sente-se que seu trabalho é reconhecido e valorizado pela instituição? 
                                Sim (  )              Às vezes (  )                 Não (  ) 

Comentário:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

04- Quais as razões que levou você escolher está instituição para executar Serviço 
Voluntariado? 
Comentário:____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

05- Você acredita que sua contribuição está gerando impacto na mudança para melhorar 
em que? 

Comentário:___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Associação Maria de Nazaré 
QN 404 conjunto A Lote 01- Samambaia- DF 

CNPJ 01.718.816/0001-18 

 Telefone: 3357-7328 - www.amndf.org 

 

AVALIAÇÃO VOLUNTARIADO 

 

Local________________ Data: ________/________/________/ 

 

Nome Completo:   ___________________________________________ 

Nome do Coordenador da Área: _______________________________ 

 

01- O Voluntário tem entrosado com a equipe?  
                                  Sim (  )               Não (  )              Às  vezes  (  ) 

Por quê?___________________________________________________________ 

02- O desempenho do Voluntário em relação às tarefas proposta tem sido: 
                             (  )Satisfatória                                  (  ) Insatisfatória 

Comentário:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03- As tarefas desenvolvidas pelo Voluntário tem  atingido os objetivos propostos pela 
instituição? 

                            Sim (  )             Algumas vezes  (  )                 Não (  ) 

Comentário:_______________________________________________________ 

    

04- O Voluntário demonstrou satisfação em desenvolver o Serviço de Voluntariado na 
instituição. 

                  Sim (  )           Algumas vezes (  )                   Não (  ) 

Comentário:_______________________________________________________ 
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Associação Maria de Nazaré 
QN 404 conjunto A Lote 01- Samambaia- DF 

CNPJ 01.718.816/0001-18 
 Telefone: 3357-7328 - www.amndf.org 

 

DESLIGAMENTO 

 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

Motivo:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Data:_____/______/____________ 

 

____________________________________                  _________________________________ 

              Assinatura do Voluntário                                                             Instituição 

 

 

 

 


