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Agradecemos seu interesse no tema.

A Santos Brasil, em parceria com a Conexão Trabalho 

Consultoria e o Centro de Voluntariado de São Paulo, elaborou 

esse manual, para que você, funcionário voluntário, entenda 

sua importância na transformação da sociedade e contribua 

para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU.

É interessante, fácil e rápido.

Boa leitura e faça sua parte!
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Apresentação



O trabalho voluntário é a contribuição que a 

pessoa oferece à sociedade para se ter um 

mundo melhor. Expressa e fortalece uma 

cultura de cooperação positiva para esse 

desenvolvimento. 

E o voluntário?

É a pessoa que, motivada por valores de 

participação e solidariedade, doa seu TEMPO, 

TRABALHO E TALENTO, de maneira 

espontânea e não remunerada, para causas 

de interesse social e comunitário. 

Trabalho 

VOLUNTÁRIO
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 Conjunto de ações realizadas por empresas

para incentivar e apoiar o envolvimento de

seus funcionários em atividades voluntárias na

comunidade

 Convite da pessoa jurídica para a pessoa

física

 Estruturação do interesse para o trabalho

voluntário dentro da empresa

Voluntariado 

EMPRESARIAL
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 Escolher e desenvolver um trabalho de acordo com

sua expectativa e que seja adequado aos seus            

conhecimentos, motivações, habilidades e talentos

 Ser orientado para sua função

 Receber apoio no desempenho do seu trabalho com 

orientação, encorajamento, companhamento e 

avaliação

 Contar com os recursos indispensáveis para a

realização de seu trabalho

 Ter ambiente de trabalho favorável e em condições

de higiene e segurança

 Participar de decisões que dizem respeito ao seu

trabalho

 Ser respeitado por sua dedicação e disponibilidade

 Ser reconhecido pelo trabalho que desenvolve

Os voluntários têm seus direitos…
DIREITOS
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 Conhecer e se identificar com o projeto no qual 

vai atuar, que esteja de acordo com seus valores 

e com o tempo disponível

 Respeitar a dignidade e liberdade das pessoas 

envolvidas

 Comprometer-se com os resultados propostos

 Cooperar com a equipe para atingir os objetivos 

estabelecidos

 Participar das orientações/capacitações 

oferecidas 

DEVERES
…mas também deveres.
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O trabalho voluntário acontece há muito tempo no 

Brasil, mas apenas em 1998 ele foi

regulamentado por uma lei.

O objetivo dela é regular as relações entre os

indivíduos (voluntários) e as entidades públicas

ou privadas sem fins lucrativos.

A lei prevê a assinatura de um termo de 

adesão, que é um contrato simples entre o 

voluntário e a organização social ou entidade

pública, que apresenta as condições básicas do 

relacionamento e natureza da atividade voluntária

a ser desenvolvida.

Legislação e Termo de Adesão
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Lei do Voluntariado

O trabalho voluntário foi definido pela Lei 

9.608 de 18.02.98 como 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. 

Segundo a lei, o serviço voluntário não 

gera vínculo empregatício, obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou 

afim. 

A lei autoriza o ressarcimento de despesas feitas pelo voluntário, desde que estas 

sejam expressamente autorizadas e comprovadamente realizadas no 

desempenho das atividades voluntárias.

Para ser enquadrado no conceito da lei, o 

serviço voluntário deve ter as seguintes 

características:

 Não remunerado

 Não pode ser imposto ou exigido como 

contrapartida de algum benefício concedido 

pela entidade ao prestador de serviço ou a sua 

família 

 Prestado por um indivíduo isoladamente, e 

não por uma organização da qual o indivíduo 

faça parte, e, portanto, seja ela compelido a 

prestá-lo 

 Prestado para entidade governamental ou 

privada, sendo que estas devem ter fins não 

lucrativos e serem voltadas para objetivos 

públicos

Legislação e Termo de Adesão
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É também requisito legal que o 

serviço voluntário esteja previsto em 

contrato escrito (Termo de Adesão), 

no qual devem constar a correta 

identificação do prestador e tomador 

dos serviços, a natureza dos serviços 

e as condições para seu exercício. 

É a prova documental da não 

existência de vínculo trabalhista.

Modelo de termo de adesão

Termo de

ADESÃO
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ODS

A Santos Brasil alia-se ao esforço global de melhorias sociais 

alinhando suas ações aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentáveis - ODS estabelecidos pela Organização das Nações 

Unidas - ONU.



Isso engloba não só os aspectos ambientais, mas também os 

sociais, econômicos e culturais. 

Qualquer empreendimento humano que almeje ser sustentável 

deve, portanto, ser socialmente justo, culturalmente aceito, 

economicamente viável e ecologicamente correto.

Desenvolvimento

SUSTENTÁVEL

“Suprir as necessidades da geração

presente, sem afetar a habilidade das

gerações futuras de suprir as suas”.

Relatório Brundtland



Após mais de três anos de discussão, os líderes de governo e de estado aprovaram, por consenso, o documento 

“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. A Agenda é um plano de ação 

para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Ela busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, e reconhece 

que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio 

global ao desenvolvimento sustentável.

A Agenda consiste em uma Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas, uma seção 

sobre meios de implementação e de parcerias globais, e um arcabouço para acompanhamento e revisão.

O conjunto de objetivos e metas demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Os ODS aprovados 

foram construídos sobre as bases estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de maneira a 

completar o trabalho deles e responder a novos desafios. São integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma 

equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Aprovados na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (25-27 de setembro 2015), a 

implementação dos ODS será um desafio, o que requererá uma parceria global com a participação ativa de todos, 

incluindo governos, sociedade civil, setor privado, academia, mídia, e Nações Unidas.

http://www.pnud.org.br/ods.aspx

Entendendo os

ODS

O documento final da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável - Rio+20 dispõe que o desenvolvimento de 

objetivos e metas, tal qual aplicado em relação aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, seria útil na busca do desenvolvimento 

sustentável, por meio de ações focadas e coerentes.

Decidiu-se estabelecer um processo intergovernamental inclusivo e 

transparente que fosse aberto a todos, com vistas a elaborar os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

http://www.pnud.org.br/ods.aspx
http://www.pnud.org.br/ods.aspx
http://www.pnud.org.br/ods.aspx
http://www.pnud.org.br/ODS.aspx
http://www.pnud.org.br/ODS.aspx


# da ODS
e suas metas



12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida

destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para

minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar

informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento

sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais

sustentáveis de produção e consumo

12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, 

que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de 

mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios

prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e 

condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma 

que proteja os pobres e as comunidades afetadas

Consumo

RESPONSÁVEL

Assegurar padrões de 

produção e de consumo

sustentáveis

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo

Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a 

liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de 

varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e 

abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita
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13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao 

clima e às catástrofes naturais em todos os países

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 

planejamentos nacionais

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e 

institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da 

mudança do clima

13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para a 

meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de 

todas as fontes, para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no 

contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação; e 

operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua 

capitalização o mais cedo possível

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento 

relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos 

desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e 

marginalizadas

(*) Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima [UNFCCC] é o fórum internacional intergovernamental primário para negociar 

a resposta global à mudança do clima.

Combate às  

MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS

Tomar medidas urgentes

para combater a mudança

climática e seus impactos (*)
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Realizando ações individuais conscientes

Como você pode contribuir?

 Usar transporte coletivo e bicicletas

 Reduzir o consumo de energia elétrica

 Comprar eletrônicos de forma consciente

 Usar máquina de lavar roupa e lavar louça apenas quando estiverem cheias

 Substituir lâmpadas incandescentes convencionais por lâmpadas fluorescentes compactas

 Optar, se possível, por projetos sustentáveis de construção, que diminuem o impacto da obra 

sobre o meio ambiente

 Dar preferência a carros que possam ser abastecidos com etanol ou biocombustível

 Reduzir sua emissão de carbono enquanto dirige - acelere suave e lentamente, mantendo 

velocidade constante

 Lavar o carro com menos frequência

 Tomar banhos mais curtos

 Fazer uma horta caseira e incentivar os vizinhos e as escolas do bairro a fazerem o mesmo

 Valorizar o desenvolvimento local, comprando e promovendo o uso de produtos do comércio 

solidário

 Fazer compostagem
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Realizando ações individuais conscientes

Como você pode contribuir?

 Comprar alimentos que não tenham muita embalagem

 Comer menos carne vermelha

 Sensibilizar supermercados, restaurantes e quitandas para o não desperdício, informando-os 

sobre locais para onde podem ser encaminhados os alimentos excedentes

 Saber onde descartar corretamente itens como: baterias, celulares, pilhas e outros eletrônicos

 Reutilizar materiais que iam para o lixo e transformar coisas antigas em novos acessórios

 Reciclar o lixo

 Participar ativamente do planejamento da cidade para criar ambiente mais sustentável – por 

meio do Orçamento Participativo, do Plano Diretor ou dos Conselhos Municipais
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Construindo ações coletivas 

voluntárias

Como você pode contribuir?

• Organizar campanhas de uso consciente de recursos (água, energia, madeira, entre outros)

 Realizar trabalhos em escolas e comunidades por meio de oficinas e palestras, apresentando 

os riscos do uso inconsciente de recursos

 Promover um mutirão de plantio de mudas e árvores

 Organizar uma horta na escola ou outro espaço da comunidade e ensinar pessoas a mantê-la

 Promover aulas e acompanhamento para que as pessoas treinem andar de bicicleta no 

trânsito e passem a utilizá-la como principal meio de transporte

 Promover sessões de orientação sobre a correta separação do lixo reciclável

 Oferecer informação relevante para sensibilizar comunidades sobre o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

 Organizar encontros e feiras que promovam a cultura e os produtos locais

 Elaborar e distribuir material orientando sobre o que é uma boa alimentação

 Organizar e promover atividades de educação alimentar, visando o aproveitamento integral 

dos alimentos e a diminuição da ingestão de carne vermelha

 Montar um grupo para participar de discussões e projetos em prol dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), incentivando o engajamento de outras pessoas, 

organizações e empresas
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Construindo ações coletivas 

voluntárias

Como você pode contribuir?

 Implementar a coleta seletiva nas escolas, no condomínio ou no bairro e divulgar o benefício 

de produtos biodegradáveis ou recicláveis

 Realizar mutirões de limpeza e rearborização de praças, rios e lagos

 Realizar campanhas digitais sobre a economia de papel - imprimir apenas documentos 

importantes e procurar usar os dois lados da folha

 Organizar dações de preservação e defesa de mangues, rios e mares

 Realizar campanha de orientação sobre o uso de sacolas reutilizáveis para compras

 Promover oficinas para a confecção de produtos feitos com material reciclado (brinquedos, 

artesanato, utilidades)

 Promover mutirões para distribuição de  sacolas de lixo nas praias, praças, rios e outros 

espaços públicos

 Desenvolver projetos em conjunto com organizações sociais que promovam turismo 

sustentável (Ex.: capacitação sobre reciclagem/meio ambiente/gestão, etc)

 Participar de projetos sociais para construção de cisternas e casas com esgotamento sanitário 

para famílias de baixa renda, em áreas urbanas ou rurais
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Fazer um 

diagnóstico 

Planejar as 

ações

Mobilizar

voluntários

Colocar a 

mão na massa

Documentar

Refletir

e avaliar

Valorizar e 

festejar

Para que a ação aconteça com sucesso, os 

trabalhos devem ser muitos bem organizados.

Se possível, convide outras pessoas e forme um 

grupo de trabalho para construir o projeto. 

Conheça as 7 etapas para elaborar uma ação:

Elaborar uma ação

7 ETAPAS
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 Quais os projetos sociais interessantes que o grupo conhece ou que a

empresa já apoia?

 Com qual(is) causa(s) ou público(s) gostaria de contribuir?

 Causas: educação, assistência social, cultura e artes, cidadania, saúde, 

meio ambiente, entre outras

 Públicos: crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência,  

animais, entre outros

É nesta etapa que você identificará com 

qual(ais) causa(s) deseja contribuir, qual 

será a ação que envolverão voluntários e 

onde elas acontecerão, além dos meios 

para a implantação do projeto.

Refletir:

1
Fazer

DIAGNÓSTICO
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Mapear instituições ou projetos:

 ONG

 Escola pública 

 Hospital Público

 Outros

1
Fazer

DIAGNÓSTICO

Definir uma instituição

 Conhecer: visitar, conversar com a direção, com 

as pessoas que trabalham e com os voluntários

 Questionar sobre as oportunidades de trabalho 

voluntário existentes  (foco são recursos 

humanos e não financeiros)

 Firmar parceria

 Definir a atividade voluntária em conjunto com a 

instituição e/ou público escolhido
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Tipos de ações voluntárias:

 Pontuais (eventos e 

campanhas)

 Contínuas

 Competições solidárias

 A distância

Dica: Verificar as sugestões de ações coletivas nas páginas 20 e 21.

1
Fazer

DIAGNÓSTICO
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 Dividir  responsabilidades: comunicação, contato com 

as instituições, parcerias, administrativo, entre outras 

 Definir uma pessoa para ser o responsável no contato 

com a área de Sustentabilidade

 Quais são os objetivos e metas a serem alcançados?

 Pensar tudo em conjunto com a instituição 

selecionada e parceiros

 Fazer um cronograma. Quais são as ações e fases 

necessárias? 

 Definir quem será convidado a ser voluntário: 

funcionários, familiares, amigos?

 Há necessidade de quantos voluntários?

É o momento de elaborar a ação! Vamos lá:

2
PLANEJAR
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 Que recursos e suprimentos serão necessários

para a atividade? Onde consegui-los?

 É interessante convidar parceiros para a ação? 

Quais? O que se espera de cada parceria?

 Preparem uma sessão de orientação ou e-mail 

para transmitir aos voluntários participantes as 

informações sobre a ação e os objetivos que se 

propõe atingir

 Como serão feitas as adesões dos voluntários?

 É importante confirmar para cada voluntário sua

participação

2
PLANEJAR
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 Pensar em estratégias para chamar a atenção das pessoas para a ação?

 Como mobilizar voluntários?

 Usar as ferramentas de comunicação disponíveis (E-mail, mural, 

reuniões, “boca-a-boca” etc)

É a etapa para sensibilizar e engajar pessoas para 

atuarem na ação voluntária
3
MOBILIZAR
funcionários
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 Organizar os voluntários e distribuir as tarefas

 Fazer uma apresentação resumida do que vai acontecer para que todos entendam o 

contexto

 Certificar que todos os voluntários estão presentes e informar todos sobre os detalhes da 

ação

 É importante alegrá-los e fazer com que trabalhem com energia e entusiasmo

 Atenção aos imprevistos: ter algumas soluções à mão, como um kit de primeiros socorros 

e uma lista de telefones de emergência

 Orientar a instituição sem fins lucrativos a assinar o termo de adesão com os voluntários 

Aproveite!

É hora de colocar em prática tudo o que foi planejado e garantir que a ação seja um sucesso.

Aproveite as orientações para o desenvolvimento de 

projetos de voluntariado pontuais e contínuos durante 

todo o ano.

4
Colocar

MÃO NA 

MASSA

29



 Número de voluntários colaboradores 

 Horas de trabalho voluntário 

 Atividades desenvolvidas 

 Públicos atendidos pelas ações 

 Número de pessoas atendidas 

 Impactos causados

 Fotos

 Relatos e depoimentos (um voluntário pode 

ser o “repórter” do dia) 

Sugestão de itens para acompanhamento e registro: 5

DOCUMENTAR
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 Os recursos foram utilizados adequadamente?

 Os resultados previstos foram alcançados?

 Que transformações ocorreram com os beneficiários e voluntários que merecem

ser destacadas? 

 Poderia ter sido melhor? Em quais aspectos? Quais os pontos fortes?

 É possível dar continuidade à mobilização iniciada? Como? 

Refletir é avaliar! O projeto e seus

resultados devem ser avaliados por todos

os envolvidos.

A avaliação deve ser realizada de acordo

com os objetivos definidos na etapa de 

planejamento da ação.

6

Refletir e 

AVALIAR

Questões a serem respondidas:
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 “Brindar” no fim da ação com todos os voluntários

 Divulgação da ação e resultados

 Festa com todos os voluntários

 Carta / e-mail de agradecimento

 Certificado de reconhecimento

Reconhecer e comemorar ações de voluntariado bem 

sucedidas promovem a satisfação e o 

comprometimento.

Sugestões de formas de reconhecimento dos voluntários: 

7

VALORIZAR

E celebrar
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Plano de 

TRABALHO

Chegou a hora da execução do seu plano de 

trabalho.

Preparamos um material prático que irá ajudar 

a planejar e pensar em cada ação voluntária de 

sucesso.

Essa será a JORNADA da sua ação.

Se possível, imprima essa documento em 

formato  A1 para que ele fique mais visível e 

fácil de ser trabalhado.

Convide as pessoas que irão desenvolver o 

projeto a pensar em soluções conjuntamente.

Boa sorte. Temos certeza que realizará um 

ótimo trabalho!

Santos Brasil



Diagnóstico Planejamento
Mobilização de 

voluntários
Colocar a mão na 

massa
Documentar Refletir
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Jornada da ação voluntária

Valorizar e 

festejar

É nesta etapa que o grupo 

identificará qual ODS deseja 

contribuir, quais serão a 

ação a ser desenvolvida e 

onde ela acontecerá, além 

dos meios para a 

implantação do projeto.

É o momento de elaborar o 

projeto. Definir 

responsáveis, objetivos, 

metas, cronogramas, 

parceiros, etc

É a etapa que o grupo  vai 

sensibilizar e engajar 

pessoas para atuarem 

ação voluntária

É hora de colocar em 

prática tudo o que foi 

planejado e garantir que a 

ação seja um sucesso -

fazer acontecer.

É necessário registrar a 

ação realizada. Desta 

forma, pode ser divulgada, 

analisada e aprimorada.

Refletir é avaliar! Ação e 

seus resultados devem 

ser avaliados por todos 

os envolvidos.

Reconhecer e comemorar 

ações de voluntariado bem 

sucedidas promovem a 

satisfação e o 

comprometimento.
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Dicas para uma boa gestão de voluntários

Gerenciar um time de voluntários significa

inspirar, facilitar e orientar pessoas para que

possam ser solidárias,  exercitem sua

cidadania e tornem-se protagonistas de 

ações transformadoras.

É essencial preparar-se para receber essas

pessoas movidas pela vontade, boa intenção

e disposição.

Gestão de

VOLUNTÁRIOS
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 Integre-se ao grupo

 Saiba ouvir e envolver o outro

 Estabeleça uma comunicação efetiva com as pessoas

 Planeje, organize e supervisione as ações

 Promova o trabalho em equipe

 Mantenha a equipe motivada e comprometida

 Valorize e reconheça a atuação das pessoas

 Esteja preparado para negociar e resolver conflitos com

tranquilidade

Gestão de

VOLUNTÁRIOS
Para promover o desenvolvimento dos

voluntários, algumas dicas:
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Lei do Serviço Voluntário

Lei do Voluntariado nº 9.608, de 18.02.98

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

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 do seu serviço.

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. 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; 177 da Independência e 110 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva

Anexos

LEI DO 

SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO
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Modelo de formulário de 

termo de adesão

Termo de

ADESÃO
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