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LEI MUNICIPAL DE N° 508/2021 

 

 

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO NO MUNICÍPIO DE 

ALAGOA NOVA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

                                                          

                                                       

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica 

do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O Município de Alagoa Nova, por sua administração direta e indireta, poderá 

executar programas de voluntariado utilizando os serviços voluntários de pessoas físicas de 

acordo com os preceitos da Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 

Parágrafo Único - O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

Art. 2º A prestação do serviço voluntário será precedida de termo de adesão a ser firmado 

entre o Município ou entidade da administração indireta e o prestador do serviço voluntário. 

 

Parágrafo Único - Do Termo de Adesão constará o objeto e as condições de seu exercício. 

 

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas de transporte 

e alimentação que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

 

Parágrafo Único - O ressarcimento de que trata o caput deste Artigo, fica limitado ao 

montante anual de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e individualmente, ao limite do 

quantitativo e do valor diário que é estabelecido para o transporte e alimentação dos 

servidores municipais, cabendo ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei, no que 

couber. 

 

Art. 4º Fica o Poder Executivo obrigado a enviar anualmente, ao Poder Legislativo 

Municipal a relação com os nomes, endereços, identidade e CPF dos voluntários 

beneficiados pela presente Lei. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º - Esta Lei vigorará a partir da data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova – PB, 31 de maio de 2021. 
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Prefeito Constitucional  


