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CADASTRO DE VOLUNTÁRIO DEFESA CIVIL 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Data Nasc.:_____/____/______ Naturalidade: _______________________________________ 

Sexo: Fem. Masc. -.Est. Civil: ______________ CPF ______ ._______. _____ - ___ 

End.:_______ _____________________________________Nº ________ Bairro: ___________ 

Cidade:__________________________________ Estado _______ Cep: _______ - __ Telefone: 

( __ ) _________________________ E-mail:________________________________________  

Você conhece o papel da DEFESA CIVIL? (  ) SIM (  )NÃO  

Se SIM, quais ações você considera importantes: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Comente sobre sua atividade profissional: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Formação:  

                 Incompleto     Completo 

Ensino Fundamental             (    )                  (    ) 

Ensino Médio                       (    )                  (    ) 

Superior                                (    )                  (    ) 

(  ) Pós – Graduação  Cursando; (  )Pós Graduado; (  )Mestrado;  (  )Doutorado;  

Área de Formação: ______________________________________________  

Qual a sua atividade profissional? 

(  )Funcion. Público; (  )Funcion. ONG; (  )Autônomo; (  )Desempregado; (  )Profissional 

Liberal;  (  ) Dona de Casa;  (  )Empresário; (  )Funcion. Estatal; (  )Pensionista; (  )Estudante; (  ) 

Funcion. Empresa Privada; (  )Outros; Aposentado: (  ) Por Idade (  ) Tempo de Serviço (  ) 

Invalidez  

Que atividades gostaria de realizar como voluntário? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Qual o seu tempo disponível? (Indicar o dia da semana e horário) 
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 Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro esta ciente de que a 

falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, prevista no Artigo 299 do 

Código Penal para o signatário, bem como a exclusão nas atividades prestadas com voluntário 

desta instituição.  

_______________________________________ - ______/ _____ / ___________  

                                           Local                                                             Data  

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

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. 3
o
A   (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008) 

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 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.2.1998 

 

 
João Vicente Chencarek - Inspetor GM 
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