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LEr r{" 3,t8/2017.

EIVIENT& "INSTiTUt 0 SERVTÇO V0t"UNTÁRIO N0 ÂUnlrr,:
DA ADMINISTRAÇÃo PÚBLICA, DO MUNICÍpIo nE NAZARÉ
DA MATAIrE, E DÁ ourRAS pRovlrÊrvctAs".

o pREFEITo Do ruurulcÍpto DE ntazanÉ DA MATA, No
EsrADo DE rERNAMBUCo, No uso DE suas ATRIBUIÇÕrs Lgcals,

FAÇo sABER eun A cÂuana MUNICIrAL Apnovou E EU
SANCIONÜ A §EGUINTE Í,81:

Árt.le - Fica instituído nc âmbito da adminisraçãa pública drl
Município de Nazaré da Mata, no Estadi: de Pernambucc, o serr.iço voluntárit-:,
sem remuneração, a ser prestaclo por pessoâ física nos órgãos públicos de acordcr
ccm a aptidão do prestador do serviçc voluntário.

§ls - O serviça voluntário visa inserir o cidadâo em atividades
vcluntárias de colaboração com a sccierlade atrayés da prestaçãn de serviços de
acordo com â aptidão de cada voluntário, afim de que possa o cidadão atuar dc
fbrma solidáría, espontânea e não remunerada em órgãos da adrninistração
pública municipal,

§2e - O prestador de serviço volunüário alent de nâo guardar
nenhum vínculo de natureza empregatícia com a administração municipal, i1ão
deverá exercer cârgo, ernprego au função pública"

§3s - Qualquer cidadão pode ser prestador cle serviçt:
voluntário, desde que parâ tanto seja firnrado Termo de Adesão ao Servico
Vcrluntário e não seja remuneradr: pelo serviço a ser prestado"

§4s - 0 prestador do serviço voluntário deverá,
condicionalmente, cornprüvar no Ato da assinatura do Termo de Adesãc,
independôncia financeira e aptidão para a atividade a ser desenvolvida, através
da apresentaçâo de documentos de comprovação que serão afixados nos arquivcs
niunicipais,

Art.Zs - O serviço voluntário alérn de não ser remunerado
pela adrninistração pública mi"inicipal, nãn gera nenhum vínculo empregatícir: e
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prestador voluntário atuar em várias áreas da administração corn objetivos
cívicos, cuiturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessüa"

Parágrafo únieo * O serviço voluntáric nãa gera 'ríncul*
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou a{)m,
sendo vedado o pagamento de auxílio financeiro ou qualquer tipo de reembolsc e

despesas para 0s órgãos púbiicos,

Art.3s - O prestador de serr.iço rzoluntário se incumbirá de
prestar os serviços estabelecidos no Contrato de Adesão ao Serviçc Voluntário
em qualquer das áreas previstas no art"2§ desta lei,

Parágraío único - ü serviço voluntário será fiscalizadr: peia
chefe de setor, órgão ou repartiçãc na qual estiver sendo prestado,

Art.4s - O Termo de Adesão será assinado pelo prestador de
serviço voluntárin e Secretário de Administração,

Art.Ss - Est"e Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.6s - Revogam-se as dispnsições em contrário.
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