
Perguntas e Resposta sobre a Assistência Social 

 

 

- O Que é Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)?  

A Lei Orgânica da assistência social é política de seguridade social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, se realiza através 

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, que 

garante o atendimento às necessidades básicas, é, portanto direito do cidadão 

e dever do Estado. Dentre seus objetivos estão: a proteção social, a vigilância 

socioassistencial e a defesa de direitos. 

- Quais os objetivos da Secretaria de Assistência Social (SEMAS)? 

 Os SEMAS têm como objetivo implementar a política de assistência social, 

formulada com a sociedade civil e com os conselhos municipais, visando a 

melhoria da qualidade de vida e defesa de direitos. 

 
- O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ? 

É o modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações 

de assistência social. A assistência social é parte do Sistema de Seguridade 

Social, apresentado pela Constituição Federal de 1988. O SUAS é de 

responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

e está previsto e regulamentado na lei federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

- Qual o papel do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)? 

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é o órgão que reúne 

representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer 

normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no 

Município. 

- Qual o papel do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente 

(CMDCA)? 

Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-

CMDCA-formular e coordenar apolítica municipal com vistas às garantias da 

sua promoção, da sua defesa, da sua orientação e à proteção integral da 

criança e do adolescente 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assist%C3%AAncia_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Desenvolvimento_Social_e_Combate_%C3%A0_Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm


 

 

-  O que é a proteção social básica?  

É a garantia de inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de 

vulnerabilidade e/ou em situação de risco, tem como objetivo prevenir 

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se 

à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de 

pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências, dentre outras). 

A Proteção Social Básica tem como porta de entrada do Sistema Único da 

Assistência Social os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. 

- O que é o CRAS? 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da 

assistência social. Trata-se de uma unidade pública municipal, integrante do 

SUAS, localizado em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 

social, destinado à prestação de serviços socioassistenciais de proteção social 

básica às famílias e indivíduos, e à articulação destes serviços no seu território 

de abrangência, e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a 

proteção social. 

- O que é o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família-PAIF 

Este serviço é ofertado necessariamente no CRAS, de caráter continuado, com 

a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de 

seus vínculos e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à 

convivência familiar e comunitária. 

- O que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)? 

Este serviço destina-se a crianças, adolescentes, idosos em situação de 

vulnerabilidade em caráter preventivo e proativo,  realizado em grupos, de 

modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu 

ciclo de vida.  



- O que é Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade? 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, os serviços de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade devem oferecer atendimento 

e acompanhamento a famílias e indivíduos com direitos violados, cujos 

vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. No seu âmbito é 

prevista uma unidade de  referência pública e estatal para a oferta de serviços 

especializados e continuados: o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS. 

O que é Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade? 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que 

garantem  a proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho 

protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação  de violação 

de direitos. Quais sejam:  

a)  Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: Abrigo 

institucional; -Casa-Lar;Casa de Passagem;Residência Inclusiva.b)  Serviço de 

Acolhimento em República;c)  Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora;d)  Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas  e 

de Emergências 

- O que é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e 

indivíduos -PAEFI 

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de 

seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende 

atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a 

preservação e o fortalecimento de  vínculos familiares, comunitários e sociais e 

para o fortalecimento da função protetiva das  famílias diante do conjunto de 

condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco 

pessoal e social. 

 

- O que é o CREAS? 



Unidade pública que oferta serviço especializado e continuado a famílias e 

indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres), em 

situação de ameaça ou violação de direitos, tais como: violência física, 

psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, situação de risco pessoal e social associados 

ao uso de drogas, etc.O CREAS busca construir um espaço para acolhimento 

dessas pessoas, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, priorizando a 

reconstrução de suas relações familiares. Dentro de seu contexto social, deve 

permitir a superação da situação apresentada.Os serviços ofertados nos 

CREAS são desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da 

assistência social, órgãos de defesa de direitos e das demais políticas públicas. 

Realiza ações conjuntas no território para fortalecer as possibilidades de 

inclusão da família em uma organização de proteção que possa contribuir para 

a reconstrução da situação vivida. Os CREAS podem ter abrangência tanto 

local (municipal ou do Distrito Federal) quanto regional, abrangendo, neste 

caso, um conjunto de municípios, de modo a assegurar maior cobertura e 

eficiência na oferta do atendimento. 

 
- O que é Programa Bolsa Família PBF ? 

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que 

consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso 

à educação e à saúde.Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são 

atendidas pelo Bolsa Família. Conheça o programa, os direitos e deveres das 

famílias participantes e conte com a Caixa no recebimento do benefício ou para 

tirar dúvidas. 

- O que é o Beneficio de Prestação Continuada (BPC)? 

O Benefício de Prestação Continuada- BPC da Lei Orgânica da Assistência 

Social- LOAS (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima 

de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que 



produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos), que o impossibilite de 

participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições 

com as demais pessoas. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa 

do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. As pessoas 

com deficiência também precisam passar por avaliação médica e social 

realizadas por profissionais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por 

se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS 

para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não 

deixa pensão por morte. 

- Acessuas Trabalho? 

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas 

Trabalho) busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência 

Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.A iniciativa faz parte de 

um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, 

encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao 

trabalho e emprego.As ações de Inclusão Produtiva compreendem a 

qualificação técnico-profissional; a intermediação pública de mão-de-obra; o 

apoio ao microempreendedor individual e à economia solidária; o acesso a 

direitos sociais relativas ao trabalho (formalização do trabalho); articulação com 

comerciantes e empresários locais para mapeamento e fomento de 

oportunidades, entre outros. 

 

- O que é a Vigilância Socioassistencial ? 

A concepção de Vigilância Socioassistencial instituída pela PNAS está 

ancorada em um conjunto integrado de conceitos e categorias que buscam 

instituir uma abordagem específica para a produção de conhecimentos 

aplicados ao planejamento e desenvolvimento da política 

de assistência social. Tal abordagem evoca a apropriação e utilização de três 

conceitos-chave que interrelacionados propiciam um modelo para análise das 

relações entre as necessidades e demandas de proteção social no âmbito da 



assistência social, de um lado; e as respostas desta 

política em termos de oferta de serviços e benefícios à população, de 

outro.Estes conceitos chave a partir dos quais se busca analisar as relações 

entre necessidades e ofertas são: risco,vulnerabilidade e território. 
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