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Assistência Social 

- Assistência Social: “política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa 

portadora de deficiência, independentemente de contribuição à 

Seguridade Social” (art. 4º, Lei n. 8.212/91). 

- Com estes direitos, completa-se o conjunto integrado de ações 

relativas à seguridade social (além da assistência, temos a 

previdência social e a saúde). 

 

 

 



Assistência Social 

- Note que, como o acesso a ela independe de contribuição do 

beneficiário, a assistência social não tem características de 

seguro social.  

- Beneficiários: a assistência social prevista no art. 203, V, da CF 

beneficia brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros 

residentes no País, atendidos os requisitos constitucionais e 

legais (RE 587.970). 

 

 

 



Assistência Social 

- Novelino lembra que a assistência social faz parte de um 

sistema não contributivo, no qual os recursos utilizados 

na prestação de auxílio a determinadas pessoas são 

provenientes da arrecadação de tributos, e não da 

contribuição direta dos que dela necessitam.  

 



Assistência Social 

- Quem dela necessitar (e desde que atenda aos requisitos 

legalmente previstos) poderá usufruir de serviços ou 

receber prestações pecuniárias independentemente de 

qualquer pagamento. 

 



Assistência Social 

Art. 203, CF/88: A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 



Assistência Social 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 

não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 

 



Assistência Social 

- Proteção do mínimo existencial: indispensável para uma 

existência compatível com o princípio da dignidade 

humana.  

- Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS - Lei 8.742/93): 

contém benefícios, serviços, programas e projetos de 

assistência social que devem ser implementados para 

atender ao disposto no art. 203 da CF/88.  

 

 



Assistência Social 

- Serviços assistenciais: são as atividades continuadas que 

visem à melhoria de vida da população e cujas ações, 

voltadas para as necessidades básicas, observem os 

objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na LOAS 

(Lei n. 8.742/1993, art. 23). 

 



Assistência Social 

- Programas de assistência social: compreendem ações 

integradas e complementares com objetivos, tempo e 

área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e 

melhorar os benefícios e os serviços assistenciais (LOAS, 

art. 24).  

 



Assistência Social 

- Estes programas devem ser desenvolvidos pelos 

Conselhos de Assistência Social, visando promover a 

integração ao mercado de trabalho, a habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária (CF, art. 

203, III e IV). Devem, também, priorizar a inserção 

profissional e social destas pessoas (Lei 8.742/1993, art. 

24, § 1.°).  

 



Assistência Social 

- Programas de amparo às crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e social: previsto no art. 23, par. 

Único, I da LOAS, visa atender o art. 203, II da CF/88.  

- A lei determina que estes programas sejam incluídos na 

na organização dos serviços da Assistência Social.  



Assistência Social 

- Projetos de enfrentamento da pobreza: compreendem a 

instituição de investimento econômico-social nos grupos 

populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, 

iniciativas que lhes garantam meios, capacidade 

produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais 

de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, 

a preservação do meio-ambiente e sua organização social 

(Lei 8.742/1993, art. 25). 

 



Assistência Social 

- A LOAS prevê a criação de benefícios cuja concessão e 

valor serão regulamentados pelos Conselhos de 

Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e que procuram assegurar a proteção da  

família, da maternidade, da infância, da velhice e das 

pessoas portadora de deficiência. 



Assistência Social 

- Benefícios eventuais: podem ser criados em duas 

hipóteses:  

- I) para pagamento de auxílio por natalidade ou morte às 

famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 

do salário mínimo; e  

 



Assistência Social 

- II) para atender necessidades advindas de situações de 

vulnerabilidade temporária, com prioridade para a 

criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de 

deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de 

calamidade pública (Lei 8.742/1993, art. 22). 

 



 


