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Diante do cenário de injustiça socioambiental que se propaga

pelo mundo recebemos esta convocação amorosa feita pelo Santo

Padre realizar os serviços com amorosidade, doação e

acolhimento aos menos favorecidos e excluídos. Se faz necessária

a união de todas as forças. É preciso caminhar, para além dos

nossos compromissos cotidianos e se doar “Como foi criado para

amar, no meio dos seus limites germinam inevitavelmente gestos

de generosidade, solidariedade e desvelo”. Papa Francisco, 2019.

Neste sentido que a Ação Social Arquidiocesana apresenta o Guia

para o Trabalho Voluntário: pelo bem da casa comum - com o

intuito de contribuir, facilitar a compreensão e valorizar a

grandiosidade do trabalho voluntário. Este guia foi elaborado

com base na Política Nacional de Voluntariado da Cáritas

Brasileira.

Para tanto, na primeira parte uma breve reflexão sobre os

conceitos teóricos referentes a ser voluntário, na segunda

apresenta-se a Lei que norteia o voluntariado no Brasil e a

terceira parte uma vasta possibilidade de ação voluntária dentro

da Arquidiocese de Florianópolis.Ap
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Ser voluntário
A Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis é uma entidade

membro da Caritas Brasileira e comunga com ela os mesmos

princípios e valores.

A Cáritas na Política Nacional de Voluntariado cita que

voluntários São pessoas que, não recebendo remuneração, têm

como motivação em sua colaboração voluntária um sinal

profético a favor da fraternidade universal, testemunhando dia a

dia, doando seus dons, talentos e tempo com e aos pobres, à

concretização do Reino de Deus com uma sociedade mais justa e

solidária.
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1. Ser voluntário
Definições do voluntário

De acordo com as Nações Unidas – ONU: Voluntário é o jovem,

adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito

cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas

formas de atividades de bem estar social ou outros campos.

Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98: Serviço voluntário

como a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a

entidade pública d e qualquer natureza, ou, a instituição privada

de fins não lucrativos, que tenham objetivos cívicos, culturais,

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, até

mesmo mutualidade.

Neste sentido, o trabalho voluntário nasce de uma motivação

pessoal de ajuda e comprometimento com o próximo. Do tempo

valorado em favor de melhorar a vida na casa comum. A doação

de talentos, humildade e generosidade. O voluntariado enquanto

ação cidadã é regida por lei no Brasil e deve ser considerada em

todas as relações de prestação de serviços.
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"O trabalho voluntário é uma fonte de força comunitária,

superação, solidariedade e coesão social. Ele pode trazer uma

mudança social positiva, promovendo o respeito à diversidade, à

igualdade e à participação de todos. Está entre os ativos mais

importantes da sociedade".

Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon (05/12/2009)
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"Esta forma cuida - se do mundo e da qualidade de vida dos mais

pobres, com um sentido de solidariedade que é, ao mesmo

tempo, consciência de habitar numa casa comum que Deus nos

confiou. Estas ações comunitárias, quando exprimem um amor

que se doa, podem transformar--se em experiências espirituais

intensas". (LaudatoSi, p. 175).

Neste sentido, é preciso acender a chama interna

da solidariedade: ver, sentir e agir.
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1.2 m
otivação pessoal e

princípios
A Caritas/ASA cita a motivação pessoal segundo os princípios

básicos do/a voluntário/a se expressam em quatro movimentos:

reconhecer, respeitar, promover e ofertar.

1 Reconhecer a dignidade e a cultura de cada ser

humano;

2 Respeitar o direito de cada pessoa humana viver

livremente, sem distinção de raça, religião, condição

física, social, econômica, orientação sexual ou outra;

3 Promover responsabilidade social, participação

cidadã, cooperação solidária nacional e

internacional;

4 Ofertar sua colaboração aos demais, sem qualquer

remuneração, individualmente ou através do esforço

conjunto.

Os princípios sejam refletidos, recordados, de tal maneira que

promovam o crescimento pessoal, propiciem a aquisição de

habilidades e amplie a maneira como são colocados à disposição

os conhecimentos, ajudando no crescimento pessoal e da

autoestima, capacitando a pessoa a participar ativamente na

resolução de seus problemas e da coletividade.

Tudo está interligado, e isto convida-nos a maturar uma

espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da

Trindade. (Papa Francisco, 2019, p.182).
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1.2 m
otivação pessoal e

princípios
A Cáritas Nacional desenhou parâmetros de atuação conjunta

com as entidades e voluntários que tratam de direitos, dever e

corresponsabilidade.

Parâmetros de atuação

Todo voluntário tem direito de:

Conhecer a instituição a qual está atuando;

Desempenhar tarefas que seja de sua área de conhecimento e

assumir outras que possam valorar suas capacidades com

base no seu conhecimento e vontade;

Participar de decisões em relação ao trabalho que está

desenvolvendo;

Contar com recursos para desenvolver o seu trabalho.

As entidades, movimento e ações sociais tem
o dever de:

Selecionar o voluntário adequado à atividade;

Solicitar assinatura do voluntário no Termo de Adesão;

Contar com o voluntário no dia e horário estabelecidos;

Avaliar o desempenho do voluntário;

Desligar o voluntário, quando este não respeitar as

responsabilidades assumidas ou não mais se adequar às

necessidades da instituição.
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1.2 m
otivação pessoal e

princípios
Corresponsabilidade de:

Oferecer estrutura para realização da atividade voluntária;

Avaliar periodicamente as tarefas do voluntário;

Manter o canal de comunicação com o voluntário sempre

claro e atualizado;

Estabelecer postura adequada às normas da instituição;

Orientar, treinar e acompanhar a colaboração desenvolvida

pelo voluntário;

Organizar as tarefas e os recursos;

Proporcionar troca de experiências e estímulo à colaboração

do voluntário;

Respeitar as individualidades, como profissional e cidadão;

Valorizar, incentivar e reconhecer a participação dos

voluntários;

Garantir a formação permanente de seus voluntários, desde a

admissão e em todo seu tempo de permanência, incluindo aí

os espaços de desenvolvimento institucional como o

Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização

(PMAS), e como se operacionaliza.
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1.2 m
otivação pessoal e

princípios
Não é obrigatório a instituição fornecer aos voluntários

benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro saúde

etc.; estes são direitos dos funcionários e caracterizam,

portanto, o vínculo empregatício. Entretanto, os mesmos

benefícios podem ser oferecidos a voluntários (ajuda de custo

com transporte, refeição, seguro de vida, plano de saúde etc.),

mas deverá ser expresso como apoio técnico no termo de

adesão desde sua admissão, ou sempre atualizar o termo

quando se incorporar qualquer apoio técnico, previamente com

aceite e ciência do voluntário. Despesas dos voluntários

também podem ser ressarcidas, desde que previamente

autorizadas no Termo de Adesão. Em suma, toda e qualquer

forma de apoio técnico deve ser autorizada pelo gestor

responsável e com a devida aceitação do voluntário.

Importante saber:
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A Lei Federal n° 9.608/98 esclarece a lei que o serviço voluntário

não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza

trabalhista previdenciária ou afim. 
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Lei nº 9.608, publicada no Diário Oficial da união em 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 o 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 do termo de adesão entre a entidade pública ou

privada e o prestador de serviço voluntário, dele devendo constar

o objeto e as condições de seu exercício.

Art. 3º - 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 em 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.
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Mas, para que se evitem fraudes, exige a lei que seja feito Termo

de Adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador de

serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições

de seu exercício.
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Termo de adesão:

Termo de adesão do serviço do  voluntário

Nome:_______________________________________________

CPF:______________________________

Identidade:_________________________

Endereço:_____________________________________

Nº:_________ CEP:________________

Bairro:_______________________________________

Telefone:________________________

E-mail:______________________________________________

Tipo de Serviço Voluntário que vai prestar:____________________

Instituição onde o voluntário vai prestar serviços:_______________

Nome do Responsável:___________________________________

Endereço:____________________________________________

Nº:_______________  CNPJ:_______________________

Declaro, por este instrumento, minha adesão ao Serviço Voluntário,

ciente de que não haverá qualquer remuneração por ele, sem

direitos trabalhistas ou previdenciários, nos termos da Lei do Serviço

Voluntário, nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Local/Município,__________________,___de_________de_____

Assinatura do Voluntário                          Assinatura do Responsável

CPF:                                                              CPF:

                                        

Assinatura Testemunha                            Assinatura Testemunha

CPF:                                                               CPF:
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3. Arquidiocese de 
Florianópolis

A Arquidiocese De Florianópolis foi criada em 19 de março de

1908. À época ainda era diocese e seu território eclesial

compreendia todo o estado de Santa Catarina. O primeiro bispo

diocesano foi Dom João Becker, que foi empossado em 12 de

outubro de 1908 e permaneceu à frente da diocese até 1912. Em

1927, com a criação das dioceses de Joinville e Lages,

Florianópolis foi elevada a categoria de Arquidiocese e sede

metropolitana. À época, Dom Joaquim Domingues de Oliveira

recebeu o título de Arcebispo da Arquidiocese, sendo o primeiro

de Florianópolis. Atualmente o Arcebispo da Arquidiocese de

Florianópolis é Dom Wilson Tadeu Jönck, que foi empossado em

15 de novembro de 2011.

Geografia e economia:

O território eclesial da Arquidiocese de Florianópolis ocupa 12%

do Estado de Santa Catarina, abrangendo 30 municípios. 13 deles

se situam no litoral, com forte densidade urbana e intensa

atração turística durante a temporada de verão. Os outros 17

municípios apresentam características bem diferentes, próprias

de cidades pequenas e médias, com uma economia baseada no

turismo rural, agricultura, indústria e comércio.

População:

Segundo o levantamento de 2017 do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística, na área de jurisdição da Arquidiocese há

1.845.484 habitantes.
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3. Arquidiocese de 
Florianópolis

Organização: 
71 Paróquias

07 Santuários

01 Reitoria

01 Capelania

02 Capelanias Militares

02 Paróquias Militares

642 Comunidades

Áreas de atuação do voluntariado

Forças vivas:
17 Pastorais

17 Movimentos Sociais

09 Associações

07 Organismos

11 Comunidades

Mapa com as divisões

das foranias

pertencentes a

Arquidiocese de

Florianópolis
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3. Arquidiocese de 
Florianópolis

Ação Social:
54 Ações Sociais Paroquiais

8 Pastorais Sociais

42 Entidades ligadas a igreja

Entidades Sociais com Algum Vínculo com a
Arquidiocese:

15 Casas com crianças e adolescentes

06 Hospitais

08 Comunidades Terapêuticas

05 Lares para idosos

03 Unidades educacionais com ensino gratuito

03 casas de acolhimento para pessoas em situação de rua

02 instituições para pessoas com necessidades especiais

01 casa de acolhimento para acompanhantes de pacientes

hospitalizados

Observa-se neste cenário que há diversos tipos de prestação de

serviços socioassistenciais, entre eles Serviços de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos e serviços de média e alta

complexidade. Neste contexto apresentado pela realidade da

arquidiocese é fácil perceber que há muitas possibilidades de

trabalho voluntário e muitas ações sendo realizadas pelas mãos

imprescindíveis destes que semeiam a igualdade, a

solidariedade e o bem comum. São estes homens e mulheres

que o Papa Francisco na Encíclica Laudato Si convoca aos

cuidados com

a casa comum.
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Contatos
(48) 9.9609-5975 asa@arquifln.org.br


