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TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO N º 001/2019 

 

TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO QUE ENTRE SI FIRMAM O 

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA-ES, E A 

SENHORITA JULLYANA MACHADO HASSEM. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Ibitirama, Estado do 

Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o Nº. 

31.726.490/0001-31, com sede à Av. Anisio Ferreira da Silva, 56, Centro, Ibitirama, Estado 

do Espírito Santo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor REGINALDO 

SIMÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF/MF no 031.404.567-86, residente e domiciliado 

Ladeira de São Jorge, s/n, centro, Ibitirama-ES, Estado do Espírito Santo, e de outro lado, a 

Senhorita JULLYANA MACHADO HASSEM, brasileira, Bacharel em Direito, portadora do 

CPF N° 152.559.427-31 e RG Nº 3.668.545 SSPES, prestadora de serviço voluntário, 

residente e domiciliado à no município de Ibitirama – ES, CEP: 29.540-000, neste ato 

denominado VOLUNTÁRIO, resolvem, com fundamento na Lei N° 9.608/98, celebrar o 

presente TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, mediante as cláusulas 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O VOLUNTÁRIO prestará ao Município de Ibitirama, junto a PROCURADORIA GERAL 

MUNICIPAL, no período de 06/02/2019 a 30/04/2019 com carga horaria de 04 horas diárias 

no turno vespertino, serviço voluntario de assessoria nas atividades relacionadas ao Setor 

Jurídico. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  

No desempenho de suas atividades e em consonância com as normas estabelecidas pelo 

Primeiro Gestor do Município, ficará assegurado ao VOLUNTÁRIO o direito de utilização de 

toda a infra-estrutura da Instituição, bem como o direito de utilização dos recursos e serviços 

da Procuradoria Geral Municipal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O serviço voluntário será realizado de forma espontânea, sem percebimento de 

contraprestação financeira ou de qualquer remuneração e não gerará vínculo empregatício 

com o Município de Ibitirama, nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou 

afins. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

O voluntário poderá ser aproveitado em outras atividades da Administração Municipal 

durante a vigência deste instrumento, desde que conte com o seu consentimento expresso e 

sejam compatíveis com suas atribuições. 
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CLÁUSULA SEXTA 

As atividades do Voluntário serão cumpridas de 13:00 às 17:00 horas de segunda as sextas-

feiras. 

 

Parágrafo único - Os dias e horários acima estabelecidos entre as partes poderão ser 

revistos e alterados a qualquer momento, por iniciativa de qualquer uma das partes, desde 

que conte com o expresso consentimento da outra. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Além das atribuições e responsabilidades, previstas no presente Termo de Compromisso, 

são obrigações do VOLUNTÁRIO: 

1. Cumprir, fielmente, a programação do trabalho voluntário, comunicando ao Primeiro 

Gestor qualquer evento que impossibilite a continuação das suas atividades; 

2. Atender às normas internas do Poder Executivo, principalmente as relativas ao serviço 

voluntário; 

3. Declara, expressamente, exercer com zelo todas as suas atividades, ser pontual e 

assídua ao serviço voluntário; 

4. Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho pelo Primeiro 

Gestor do Município. 

5. Trabalhar de forma integrada e coordenada com as Demais Secretarias e manter os 

assuntos confidenciais em absoluto sigilo. 

6. Responsabilizar-se por perdas e danos que comprovadamente vier a causar a bens do 

Poder Executivo, em decorrência da inobservância das normas internas ou de dispositivos 

deste Termo de Compromisso. 

 

 E, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente TERMO DE 

ADESÃO, assinado em 2 (duas) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 

Ibitirama, 05 de Fevereiro de 2019. 

 

 

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

JULLYANA MACHADO HASSEM  

Voluntário 

 

 

VICTOR NASSER FONSECA 

Procurador Geral do Município 

 

 


