REGULAMENTO
INTERNO DO
VOLUNTÁRIO INSTITUTO MARUM
PATRUS

PREZADO VOLUNTÁRIO,
A partir de agora, você faz parte do Instituto IMAP. É com muito prazer que
recebemos você em nossa equipe. Para auxiliar na sua integração, elaboramos este
documento sobre a história da organização e regulamento interno.
Nas próximas páginas, você vai encontrar informações sobre as ações de
voluntariado e normas de trabalho, responsabilidades, entre outros assuntos.
Leia-o com atenção. Conheça seus direitos e deveres.
Desejamos-lhe sucesso e contamos com seus conhecimentos e habilidades, além
do empenho e força de vontade.
Desejamos-lhe sucesso e contamos com seus conhecimentos e habilidades, além
do empenho e força de vontade.
Seja bem-vindo!
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NOSSA HISTÓRIA
"O Instituto Marum Patrus (IMAP) é uma Organização Filantrópica fundada pela
Patrus Transportes no dia 18 de agosto de 2008 pela diretora de Cultura
Organizacional Marina Patrus (1965-2019), que tinha um sonho: formalizar e expandir
os projetos sociais da Patrus Transportes, batizando o IMAP com o nome do
fundador da empresa, Marum Patrus de Souza.
A Patrus Transportes sempre se preocupa em cuidar de seus colaboradores e da
comunidade onde suas unidades estão localizadas colocando em prática o seu
compromisso social.
O IMAP atualmente é uma instituição reconhecida por sua atuação e possui
registros de Utilidade Pública, cadastrados no Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS) e no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)."
Mais sobre Marina Patrus:
Pessoas especiais conferem identidade à Instituições e as tornam relevantes.
Assim temos testemunhado a evolução desta essência. Uma mulher de Fé em Deus
desde menina, que conservou os preceitos e ensinos herdados da avó D. Conceição
e de seus pais Marum e Marisa.
Cresceu sob cuidadosa criação e disciplina o que a fez uma brilhante Executiva nos
negócios, personalidade forte e marcante.
A palavra NÃO só encontrava lugar em seus lábios para se opor à injustiça e
desigualdade. A fibra demonstrada por ela na caridade e amor ao próximo a tornou
menina dos olhos do Senhor.
No ano de 2000, em um Retiro na Canção Nova, teve a oportunidade de Nascer de
Novo e como se referia, ‘ali conheci um pedacinho do céu’. Carinhosamente falava:
‘O Espírito Santo bem devagarzinho foi me moldando...’ Priorizou o Senhor com a
intimidade de filha que O pode tratar como, Papaizinho, amor maior, que em tudo
nos preenche.
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Contemplou milagres, realizou sonhos: o casamento com o seu amado, o Renato,
mãe de três ‘milagrinhos’ como carinhosamente falava, João Gabriel, Ana e Maria
Patrus. Conheceu Deus não só de ouvir falar, mas os seus próprios olhos O viram!!!
Uma mulher totalmente realizada, mas, que nunca deixou de declarar sua gratidão
a Deus pelos privilégios recebidos na vida.
No trabalho sempre se posicionou à frente nos projetos e desafios, não só da Patrus
Transportes, mas, foi a idealizadora do IMAP – Instituto Marum Patrus, sua paixão em
ajudar os necessitados a realizar seus sonhos suplantava qualquer outra aspiração
em sua vida. Em seu livro “Deus Quer” declara: ‘Dirigir a Patrus aos olhos do mundo
são holofotes, mas aos olhos de Deus é missão! ’
“Você está feliz? ” Ou “O que eu posso fazer para te deixar feliz? ” Eram perguntas
recorrentes no seu convívio!
Com um coração sempre grato, sofreu uma grave doença e suportou o intenso
tratamento, lutou em silêncio; cheia de medos ela creu até o último dia de vida, que
Deus podia mudar aquela situação, mas ao mesmo tempo ela se sujeitou à vontade
Dele. Aprouve ao Senhor colher esta flor do nosso jardim e nos resta somente
continuarmos firmes perseverando como ela o fez, e seguir trilhando também a
nossa missão. Cheia de fé declarava: “Minha vida irá falar”. Sim sua vida fala em
nosso meio, com um lindo legado de atitudes e posturas cristãs, não mediu esforços
para pregar o evangelho do amor e fazer acontecer.
Como ficou registrado em seu livro “Deus Quer”, página 111, “Deus quer que
guardemos tudo no coração”. Quantas saudades da Marina doadora, que criava
pontes e não muros, que acolhia com laços de amor a todos que a rodeavam, que
repetia: ‘devemos ouvir mais e falar menos’, usando o silêncio como uma arma de
guerra espiritual, que exortava a tirar o olhar de fora e olhar para dentro, para nós
mesmos. Jamais esqueceremos do seu exemplo de conversão; mostrando que vida
interior é o único espaço que somos capazes de construir, de mudar e transformar!
Que linda obra ela iniciou para que possamos continuar construindo. Não podemos
parar, movidos pela mesma fé em Deus devemos prosseguir honrando à sua
memória e vivendo intensamente os sonhos que ele alimentou em muitos corações.
Adriana Martins Melo Rodrigues
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NOSSA MISSÃO:
"Investir na promoção humana disseminando conhecimentos, valores e atitudes
solidárias. Criar uma rede de ações permanentes nas diversas unidades onde a
empresa atua”.
PROPÓSITO:
Transformar vidas e dignificar pessoas.
QUEM FAZ O IMAP?
O IMAP é constituído por uma diretoria, conselheiros, gestão e superintendência de
forma voluntaria composto pelos seguintes membros.
DIRETORIA
Marcelo Martins Patrus - Presidente
Marco Antônio Martins Patrus – Vice-Presidente
José Rubens - Diretor-Administrativo-Financeiro
CONSELHO FISCAL
Teresinha Aparecida Silva – Conselheira
Jesunias Leão Ribeiro – Conselheiro
Wilde Roberto Viana - Conselheiro
CONSELHO FISCAL SUPLENTES
Marcela Geo Cruz Patrus- Conselheiro Suplente
Carolina Guimarães Patrus- Conselheiro Suplente
Janaina Fernanda Lemos Silva - Conselheiro Suplente
GESTÃO EXECUTIVA
Olga Mendes – Gestora Executiva
SUPERINTENDÊNCIA
Katia Rocha- Superintendência

6

O QUE É SER VOLUNTÁRIO?
“O Voluntário é o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável se
compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a
realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora” (Lei n. º
71/98, de 3 de novembro).
Admissão dos voluntários
As admissões far-se-ão de acordo com os seguintes critérios:
1. Os candidatos deverão preencher a ficha de voluntário no site
https://www.institutoimap.org.br/instituto/
2. Os candidatos deverão realizar uma entrevista a fim de ser apreciada a
capacidade para o perfil do voluntariado;
3. Sendo favorável a informação da entrevista, o IMAP fica responsável por dar
formação para o exercício do voluntariado, ou integrar a atividade com o apoio de
colegas que o irão orientando.
PERFIL DO VOLUNTÁRIO
Pode ser voluntário quem:
Ter iniciativa;
Ser motivado;
Ter empatia;
Ser comprometido;
Ser disponível;
Ter respeito;
Ser colaborador ou agregado da Patrus Transportes;
Ter idade acima de 18 anos, salvo em casos autorizados pelo IMAP.
Ninguém que tenha um conflito de interesse com qualquer atividade ou programa
da Instituição, quer seja pessoal, filosófico ou financeiro deve ser aceito ou servir
como voluntário.
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DIREITOS DO VOLUNTÁRIO
Ser tratado com respeito e consideração;
Ser reconhecido e valorizado;
Desenvolver uma atividade, de acordo com os seus conhecimentos, experiências
e motivações, dentro da sua disponibilidade;
Receber apoio no desempenho do seu trabalho com acompanhamento e
avaliação técnica;
Exercer o trabalho voluntário em condições de higiene e segurança;
Ter acesso a programas de formação inicial e contínua.
DEVERES DO VOLUNTÁRIO
Seguir os princípios e normas que regulam a atividade da organização;
Conhecer e respeitar as regras de funcionamento da organização e dos
respetivos programas e projetos;
Atuar de forma diligente, isenta e solidária;
Zelar pela boa utilização dos bens e meios colocados ao seu dispor;
Ter autorização prévia antes de assumir o papel de representantes da
organização perante terceiros;
Respeitar os demais voluntários, colaboradores e público alvo do local onde
atuar;
Chegar no local do voluntariado com antecedência para as orientações
necessárias;
Nas ações desenvolvidas utilizar a camisa do programa de voluntariado
fornecida pelo instituto e roupas e calçados confortáveis.
Deve zelar pelo bom nome do IMAP.;
VOLUNTÁRIOS COLABORADORES DA PATRUS TRANSPORTES
Os colaboradores da Patrus Transportes que prestam serviço voluntario para o
IMAP poderão participar das ações desenvolvidas mediante assinatura do
Termo de Voluntariado.
As ações e treinamentos disponibilizados pelo IMAP poderão ser realizadas no
horário de trabalho com autorização e dispensa da chefia imediata.
As ações e treinamentos realizados em finais de semana ou feriados são
consideradas horas voluntarias, não caracteriza horas extras e não cria vínculo
empregatício com o instituto.
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DEVERES DO IMAP
Estabelecer com o voluntário um programa de voluntariado que regule as suas
relações mútuas e o conteúdo, natureza e duração do trabalho voluntário a
realizar;
Atender à opinião do voluntário na preparação das decisões da organização
que afetem o desenvolvimento do trabalho daquele;
Reembolsar o voluntário das despesas efetuadas no exercício de uma atividade
programada pela organização promotora, desde que inadiáveis e devidamente
justificadas, dentro dos limites a estabelecer;
Promover formação específica na área em que o voluntário exerce funções;
prestar a informação necessária ao voluntário respeitante ao funcionamento do
IMAP;
Avaliar situações de incumprimento das declarações constantes do presente
documento;
Proceder à acreditação e certificação do trabalho voluntário, mediante a
emissão de certificado.
DIREITOS DO IMAP
Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário, de acordo com o
programa previamente estabelecido;
Assegurar a correta utilização dos recursos materiais e dos bens, equipamentos
e utensílios colocados ao dispor do voluntário;
Convocar previamente o voluntário empregado, sempre que necessitar da sua
colaboração por motivo do cumprimento de missões urgentes, em situações de
emergência, calamidade pública ou equiparadas, emitindo e entregando
subsequentemente documento que justifique as respetivas faltas, perante a
entidade patronal do voluntário.
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CESSAÇÃO E DISPENSA
O Voluntário pode interromper, cessar, cancelar ou até não comparecer ao apoio
voluntário, desde que avise mediante simples comunicação ao IMAP com a maior
antecedência possível, de modo a não prejudicar as expectativas criadas pelos
destinatários do apoio em questão.
DISPENSA DE VOLUNTÁRIO
O IMAP pode dispensar, após audição do Voluntário, a sua colaboração a título
temporário ou definitivo sempre que a alteração dos objetivos ou das práticas
institucionais o justifique ou no caso de incumprimento do programa do
voluntariado.
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ASPECTOS JURÍDICOS DO VOLUNTARIADO
No dia 18 de fevereiro de 1998 foi sancionada, pelo então Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso, a Lei 9.608, que regulamentou a relação entre
voluntários e organizações sociais. A lei considerou como serviço voluntário a
atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de
qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos. E estabeleceu ainda
que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim. Para o exercício do serviço voluntário, de acordo
com a referida Lei, deverá ser celebrado um Termo de Adesão entre a entidade,
pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, constando o objeto do
serviço voluntário e as condições do seu exercício, bem como outras informações
relevantes.
I -Lei do Serviço Voluntário
LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998.
Dispõe sobre o trabalho 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 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 de termo de adesão entre
a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo
constar o objeto e as condições de seu exercício.
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.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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Termo do Voluntário
Termo de trabalho voluntário para prestação de serviços não remunerados,
firmado entre ________________CPF nº ______________ Carteira de Identidade nº
________ órgão expedidor ____, residente e domiciliado em____________ à Rua
___________________ ________, Apartamento_______, Bairro ________________,
doravante denominado “voluntário”, e Instituto Marum Patrus, com sede à Rua,
Bairro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº doravante denominada “entidade”,
conforme cláusulas e condições abaixo:
I - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, sem qualquer
remuneração, a serem prestados pelo voluntário à entidade, nos locais a serem
indicados pelo instituto no período de ______________ na função
de_______________.
§1º - O voluntário estará sujeito ao regimento interno da entidade, o qual declara
conhecer e que fica fazendo parte integrante do presente.
§ 2º O descumprimento das normas do regimento interno é motivo para rescisão
deste termo.
§3º - O voluntário está ciente do que dispõe o parágrafo único do art. 1º da Lei n.
º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998: “O serviço voluntário não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. ”
II - O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente
realizar no desempenho de suas atividades, desde que hajam sido autorizadas,
de forma inequívoca, pela entidade.
III - A entidade se reserva o direito de cancelar o presente acordo, a qualquer
tempo, por motivo disciplinar, em caso de divergência com o voluntário ou se
entender que os serviços prestados já não lhe interessam.
IV - As partes elegem o foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer
dúvidas relativas ao presente termo de adesão.
Por estarem justos e acordados, assinam o presente, em duas vias, juntamente
com duas testemunhas.
Contagem, ___ de ___ de_______.
.......................................................
Voluntário

.................................................................
Instituto Marum Patrus

Testemunhas: ..........................................................................
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Termo de Desligamento
Nome do voluntário:
Endereço completo:

CEP:

Telefone:
E-mail:

celular:

Documento de Identidade:
Data de Nascimento:
CPF:
Profissão:
Área de atividade como voluntário:
Declaro o meu desligamento do trabalho voluntário desempenhado no Instituto
Marum Patrus, de acordo com a Lei nº9.608 de 18/02/1998, sem ter desempenhado
atividade remunerada e tampouco gerado vínculo empregatícia nem funcional ou
quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.
Declaro ter estado ciente da legislação específica e que atuei como voluntário,
conforme Termo de Adesão, assinado em ___/___/___, válido até a presente data.
Assim, assumindo inteira responsabilidade pelas informações declaradas, atesto
sua veracidade.

Cidade: __________________________ Data: _________
Nome e Assinatura do Voluntário: __________________________________________
De acordo: _________________________________________
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