LEI DO VOLUNTARIADO
Alteração na Lei nº 13.297, em 16 de junho de 2016

Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016
O Ato em referência altera o artigo 1º da Lei 9.608, de 18/02/98, para incluir a
assistência à pessoa como objetivo de atividade não remunerada reconhecida como
serviço voluntário.
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para os 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 à pessoa”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Michel Temer
Alexandre de Moraes
Ronaldo Nogueira de Oliveira
Brasília, 16 de junho de 2016.

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências
Art. 1° – 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. 2° – 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. 3° – O prestador de 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. 4° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° – Revogam-se as disposições em contrário.
Fernando Henrique Cardoso
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

Seja solidário, seja voluntário
Milhões de animais brasileiros diariamente são abandonados, sofrem
maus-tratos, caçadas ilegais e muitos outros problemas provenientes da
falta de conhecimento e de fiscalização adequados. A sociedade civil
organizada tenta sanar essas situações das mais diversas maneiras,
desenvolvendo ações de resgate, conscientização, educação e tantas
outras. Para que essas iniciativas possam continuar, só falta você.
Faça a diferença!
Ainda que muitas pessoas sejam solidárias aos problemas relativos ao bemestar animal, nem sempre é fácil saber por onde começar. As dúvidas são
muitas: e se eu não tenho dinheiro para doar? E se eu não entendo de animais?
E se eu moro longe?
Qualquer pessoa pode ser voluntária, pois a atividade que você vai
desempenhar pode ser facilmente adaptada à sua rotina. Às vezes algumas
horas do seu tempo livre podem ser suficientes para colaborar com uma
organização de proteção animal. Até mesmo online é possível ser voluntário,
através da divulgação de campanhas, tradução de textos, pesquisa de
alternativas e contatos.
O que é ser voluntário?
O voluntariado é, antes de tudo, um exercício de cidadania. É participar direta e
conscientemente da transformação do seu meio, por uma sociedade mais digna
para pessoas, animais e a natureza. Motivados por valores de solidariedade os
voluntários contribuem executando tarefas, multiplicando esforços e abordando
novas ideias.
O que fazer e como fazer?
Independente do grau de escolaridade ou idade, o importante é ter boa vontade
e responsabilidade. Cada organização tem necessidades diferentes de acordo
com a sua atuação e os seus propósitos. Cabe a você buscar aquela com a
qual mais se identifica e então verificar as suas necessidades. Seja um
voluntário e trabalhe pela construção de um mundo melhor.

Dicas para ser um voluntário
Todos podem ser voluntários. Não é só quem é especialista em alguma coisa
que pode ser voluntário. Todas as pessoas são aptas a ajudar
Trabalho voluntário é uma via de mão dupla. O voluntário doa sua energia,
tempo e criatividade, mas ganha em troca novas experiências, contato humano
e/ou animal, oportunidade de aprender coisas diferentes, e a satisfação de se
sentir útil
Voluntariado é ação. Quem quer, faz. Não há hierarquia de atividades. As
formas de ação são tão variadas quanto as necessidades a que atendem e a
criatividade do voluntário.
Cada um é voluntário do seu jeito. Não há fórmulas nem modelos a serem
seguidos. Alguns sabem exatamente onde ou com o que querem trabalhar.
Outros estão prontos a ajudar no que for preciso, onde a necessidade é mais
urgente
Voluntariado é compromisso. Uns têm mais tempo livre, outros menos. Cada
um contribui na medida de suas possibilidades, mas cada compromisso
assumido é para ser cumprido.
Voluntariado é qualidade. Sua função não é tapar buracos. A ação voluntária
é uma importante qualidade cívica e contribui para melhorar a qualidade de vida
da comunidade e dos animais.
Depende de você. Conheça como a organização funciona e perceba o que ela
necessita, talvez você possa sugerir e executar atividades muito úteis: organizar
uma feirinha, fazer um blog, dar uma palestra, são várias as opções.
Seja humilde. O fato de você estar ajudando os outros não significa que o seu
trabalho não possa ser criticado. O voluntariado exige comprometimento e
responsabilidade, e não desanime se nem todos vibrarem com o seu trabalho:
os animais agradecem.
Persista, não desista! Se não der certo com a primeira entidade, tente outra
vez: a sua ajuda pode ser muito valiosa em outros lugares.

