
PROJETO DE LEI Nº 045/2017.                            DE 29 DE MAIO DE 2017. 

 

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.633, DE 23 DE 
FEVEREIRO DE 2005, QUE DISPÕE SOBRE O 
SERVIÇO VOLUNTÁRIO NO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º. Fica autorizado o Serviço Voluntário, no Município de Arroio 

do Tigre, em conformidade com a Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 

e alterações da Lei Federal n. 13.297, de 18 de fevereiro de 1998 com a 

denominação de “PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTARIO”. 

Art. 2º. Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a 

atividade não remunerada, prestada por pessoa física ao Município de Arroio do 

Tigre, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos, 

de relevante valor social ou moral.                

Parágrafo 1º. O serviço voluntário não poderá substituir as funções 

previstas no art. 3º da Lei Municipal n. 719/90, que integram o Quadro de Cargos 

de Provimento Efetivo. 

Parágrafo 2º. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, 

nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.  

Art. 3º. O Serviço Voluntário será exercido mediante a celebração 

de Termo de Adesão entre o Município e o prestador do serviço voluntário, dele 

devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 

Art. 4º. O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido 

pelas despesas de alimentação, locomoção e hospedagem que realizar no 

desempenho das atividades voluntárias, inclusive quando houver necessidade de 

deslocamento para fora do Município. 



Parágrafo Único. As despesas a serem ressarcidas, deverão estar 

expressamente autorizadas pela Secretaria competente e correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias de cada órgão, onde será prestado o serviço 

voluntário. 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 1.633, de 

23 de fevereiro de 2005. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, 

em 29 de maio de 2017. 

 

                                                MARCIANO RAVANELLO 

                                                      Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Lei reformula a lei municipal nº 1.633, de 23 de 

fevereiro de 2005. Segundo o artigo 2º da referida lei, considera-se serviço 

voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa 

física ao Município de Arroio do Tigre, que tenha objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos, de relevante valor social ou moral.                

O exercício do serviço voluntário dá-se mediante a celebração de um termo 

de adesão (estabelece a natureza do vínculo entre as partes) entre a entidade 

pública e o prestador do serviço voluntário. Neste termo, deverão constar a 

identificação do prestador e do tomador dos serviços, a natureza do serviço e as 

condições para o seu exercício, como a carga horária e o local da prestação. 

Um dos aspectos do trabalho voluntário é a graciosidade da oferta de labor. 

Essa graciosidade se contrapõe à onerosidade, que constitui elemento integrante 

da relação de emprego. No contexto, a pesquisa da onerosidade ou graciosidade 

pode ser extremamente simples: não havendo pagamento, pelo tomador de 

serviços, dirigidas a remunerar o trabalho, não há relação de emprego. 

Na relação de trabalho voluntário, regida por esta lei, não subsiste vínculo 

empregatício entre o tomador e o prestador de serviço voluntário. No entanto, o 

prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas de 

alimentação, locomoção e hospedagem que realizar no desempenho das 

atividades voluntárias, inclusive quando houver necessidade de deslocamento para 

fora do Município. 

Diante do exposto, solicitamos aos ilustres Vereadores a aprovação do 

presente Projeto de Lei. 

 

MARCIANO RAVANELLO 

Prefeito Municipal 

 

 


