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TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9608.htm 

  

  

O Presente Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário é regulado pela Lei nº. 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, 

que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.   

  

DO OBJETO  

  

Cláusula 1ª. - Considera-se objeto do presente Termo de Adesão o trabalho voluntário, a ser desempenhado nas 

atividades de Bombeiro(a) Civil no Grupo Especial de Bombeiros Civis - GEBC.   

  

DAS CONDIÇÕES  

  

Cláusula 2ª. - O Trabalho Voluntário de que trata o presente termo de adesão, nos moldes estabelecidos na 

cláusula 1ª., considera-se atividade não remunerada, prestada por pessoa física, ao Grupo Especial de 

Bombeiros Civis /  Força Tarefa Brasileira.   

  

Cláusula 3ª. - Os voluntários prestarão atividades não remuneradas, com objetivos de prevenção, apoio e 

atendimento a urgências, emergências, desastres, e catástrofes, cívicos, humanitários, educacionais, culturais, 

recreativos e de melhorias social continua que não gerem vínculo empregatício, obrigações de natureza 

trabalhista, previdenciária ou a fins.   

  

Cláusula 4ª. - As atividades preventivas, administrativas e operacionais de que trata este termo, serão 

desempenhadas em conformidade absoluta com o Estatuto Social, Regimento Interno Disciplinar, Ordens 

Normativas e Executivas.   

  

Cláusula 5ª. - O trabalho voluntário, objeto do presente termo, não tem caráter sistemático e será 

desempenhado sob a forma de ações ou missões eventuais, de acordo com as necessidades apresentadas pelo 

Grupo Especial de Bombeiros Civis / Força Tarefa Brasileira.   

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

  

Cláusula 6ª. - O voluntário que aderir aos termos estabelecidos implicará na aceitação total de suas condições 

não gerando, posteriormente, quaisquer obrigações às partes.   

  

Cláusula 7ª. - O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente 

realizar no desempenho de suas atividades voluntárias, que antes de contraídas, devem estar expressamente 

autorizadas antecipadamente pela associação responsável pela gestão do serviço voluntário de que trata o 

presente Termo de adesão.   

  

Eu_____________________________________________________________RG:____________________________ 

Declaro que li o presente Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário e estou plenamente de acordo com as 

condições aqui expressas, além de estar ciente de que este é regido pelas disposições da Lei nº. 9608 de 18 de 

fevereiro de 1998.   

  

 

BRASIL - ESTADO_____________________________Dia ______ de____________________________de 201___  

  

 

 

  

__________________________________________           _________________________________________                            

Voluntário(a)                                                     Força Tarefa Brasileira 
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