
SERVIÇO SOCIAL NA 
PREVIDENCIA

Esclarecendo aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de 
exercê-los



O Serviço Social do INSS é um serviço

previdenciário, que contribui para viabilizar o

acesso dos cidadãos aos direitos assegurados na

política de Previdência Social. (Lei nº 8.213/91)

SERVIÇO SOCIAL



SERVIÇO SOCIAL

“Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos
beneficiários seus direitos sociais e os meios de

exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o
processo de solução dos problemas que

emergirem da sua relação com a Previdência
Social, tanto no âmbito interno da Instituição como na
dinâmica da sociedade“ artigo 88 da Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991.

Serviço Social na Previdência
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Planejamento no Serviço Social

LINHAS DE AÇÃO
Segurança e Saúde do Trabalhador, Ampliação do acesso

Pessoas com Deficiência e Pessoa Idosa

PLANO DE AÇÃO

PROJETOS AÇÕES PROFISSIONAIS

EXTERNO EXTERNOINTERNO INTERNO



SERVIÇO SOCIAL

Ações Profissionais do 
Serviço Social no INSS

Socialização das Informações 
Previdenciárias e Assistenciais

Assessoria/Consultoria Técnica

Fortalecimento do Coletivo



SERVIÇO SOCIAL

Ampliação e consolidação
do acesso à previdência social

Esta linha de ação está voltada para
ampliação e consolidação do
acesso de categorias profissionais
e ocupacionais, segmentos de
trabalhadores e grupos sociais com
dificuldades de obtenção dos
benefícios e serviços ofertados pela
Previdência Social, em decorrência
de ausência de informações,
insuficiência de renda
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Segurança e Saúde do Trabalhador

Serviço Social do INSS
busca contribuir para o
aperfeiçoamento do
processo de
reconhecimento do direito
aos benefícios por
incapacidade e favorecer a
prevenção, promoção e
proteção da saúde e
segurança do trabalhador



SERVIÇO SOCIAL

Direitos das Pessoas com
Deficiência e das Pessoas Idosas

Promover a consolidação e
a perspectiva de ampliação
de direitos das pessoas com
deficiência e das pessoas
idosas, além daquelas
requerentes ou em usufruto
do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência
Social-BPC.
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Demanda Agendada do Serviço Social

A Avaliação Social da Pessoa com Deficiência é realizada em conjunto com a
avaliação médica, consistindo no instrumento destinado a caracterização da
deficiência e do grau de incapacidade ou funcionalidade, que considera os
fatores ambientais, sociais, pessoais, a limitação do desempenho de atividade
e a restrição da participação social.

Agendados

Avaliação Social B87

Avaliação Social LC 142

Avaliação Social
da pessoa com deficiência
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Demanda Não Agendada do 
Serviço Social

Consiste em um instrumento de reconhecimento dos recursos sociais, a fim de
identificar e encaminhar os usuários da Previdência Social aos serviços sociais disponíveis na
rede socioassistencial.

Parecer Social

Assessoria e Consultoria

Não Agendados
Tem objetivo de fornecer

elementos para 

reconhecimento 

de direitos, manutenção e 

recurso de benefícios e 

decisão médico-pericial 

Tem como objetivo instrumentalizar os 

profissionais, as instituições 
governamentais e organizações da 

sociedade civil, de forma a contribuir 
na elaboração de propostas e 

implementação de melhorias na área de 
Previdência Social, em interface 

também com as demais políticas de 
Seguridade Social (Saúde e Assistência 

Social). 
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Demanda Não Agendada do 
Serviço Social

Estudo Exploratório

Não Agendados

Consiste em um instrumento de 

reconhecimento dos recursos sociais, a 
fim de

identificar e encaminhar os usuários da 
Previdência Social aos serviços sociais 

disponíveis na
rede socioassistencial.

Atividade cerceada 

atualmente, impedindo a 

articulação e parcerias com a 

rede de serviços, orientações 

coletivas na comunidade, 

dentre outras ações.
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Demanda Não Agendada do 
Serviço Social

Prestação de atendimento individual e coletivo aos usuários , consiste em um
processo democrático e pedagógico que se desenvolve entre o assistente
social e os cidadãos usuários da Previdência Social.
Essa ação possibilita uma informação de qualidade e diferenciada, pois é
desenvolvida sob a ótica do acesso ao direito e da ampliação do exercício da
cidadania.

Socialização 
Informações 
individual ou 

coletiva

Possível de 
Agendamento no 

SAGGESTÃO (interno)

Atendimentos de pessoas 
com dificuldades de
acesso a previdência
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Demanda Não Agendada do 
Serviço Social

De acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social os 

beneficiários são: 

Em dezembro de 2016, a quantidade de beneficiários do RGPS foi 

de 27 milhões de pessoas. A maioria (56%) eram mulheres, o que 

pode ser explicado pela maior participação feminina nos 

benefícios de pensão. Os outros 44% dos beneficiários eram 

homens. O valor médio dos benefícios foi de R$ 1.522,14 para 

eles e R$ 1.288,18 para elas.

Em relação a 2015, houve aumento de 3,43% na quantidade de 

beneficiários do RGPS. A faixa etária que mais registrou novos 

beneficários foi a de pessoas com idade igual ou maior que 60 

anos (4,48%). Para aqueles com idade até 24 anos o aumento foi 

de 3,37%.ento foi de 3,37%.

Qual o perfil do público da Previdência Social no Brasil?



Demanda Não Agendada do 
Serviço Social

Qual o cenário do Brasil, existe exclusão digital???
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