
No dia 15 de maio comemoramos o Dia Nacional 
do Assistente Social, esta profissão cada vez 
mais presente e imprescindível na vida dos 
cidadãos. Hoje são aproximadamente cem mil 
assistentes sociais no Brasil atuando em difer-
entes espaços sócio-ocupacionais.
Deputada Federal em seu quarto, Alice Portugal é 
defensora do Serviço Social no Brasil e tem como 
bandeira a luta pela aprovação de importantes 
projetos de sua autoria relacionados a esses 
profissionais. “Os assistentes sociais são de 
extrema importância. Em um país como o Brasil, 
onde as desigualdades são enormes, as oportuni-
dades de bem-estar dos cidadãos são limitadas e 
os problemas sociais se agravam, eles são indis-
pensáveis para a busca da consolidação de políti-
cas públicas com vistas à justiça social” 
ressaltou.
Para Alice, a política de assistência social no 
Brasil tem que deixar de ser apenas uma política 
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compensatória e passar a se constituir em políti-
ca pública de valorização, incentivo ao 
trabalhador e atendimento adequado aos usuári-
os. “São para mim exemplos de profissionais que 
respeitam o povo e dedicam sua vida a servir, 
sem ver a quem. Precisamos desses profission-
ais no mercado, em especial neste momento em 
que de um só golpe, o atual governo, quer debili-
tar as políticas públicas e retirar direitos funda-
mentais como o da aposentadoria.”
A deputada luta para tentar garantir aos assis-
tentes sociais condições para que possam exerc-
er sua profissão com dignidade, fortalecendo e 
melhorando a qualidade dos serviços prestados 
à população.
“Por isso, rendo minha homenagem a todos/as 
assistentes sociais que fazem do Serviço Social 
brasileiro uma profissão digna, admirada por 
todos pela relevância do trabalho social que 
desenvolve de norte a sul do Brasil”, concluiu.

Alice Portugal em defesa 
dos Assistentes SociaisC
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Piso Salarial

O PL 5.278/2009 dispõe sobre o salário mínimo profissional do assistente social, estabelecendo 
como piso salarial o patamar de R$ 3.720,00, correspondente a 8 salários mínimos vigentes à data 
da proposição.A matéria está apensada ao PL 4022/2008 e aguarda parecer na Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara.

Saúde da Família

O PL 428/2015dispõe sobre a inclusão obrigatória de assistentes sociais nas equipes do programa 
Saúde da Família.Já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara e aguarda 
parecer na Comissão de Finanças e Tributação.

Condições de Trabalho

O PL 430/2015 propõe o adicional de insalubridade e periculosidade para a categoria. Foi aprovado 
em maio de 2016 na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara e aguarda 
parecer na Comissão de Finanças e Tributação.

Contratação

O PL 3.145/2008 determina que todas as instituições ou empresas urbanas e rurais que atuam na 
produção, prestação de serviços de assistência social, planejamento, previdência, habitação, edu-
cação, saúde e ação comunitária, devem contratar e manter em seus quadros o assistente social. 
Aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara em 26 de abril de 2017.

CARGA HORÁRIA DE 30H

Após apoio incansável da deputada Alice no Parlamento, o Projeto de Lei 1.890/2007, que dispõe 
sobre a carga horária de 30 horas semanais aos assistentes sociais, se transformou na Lei Ordinária 
12.317/2010.

Alice é autora de importantes projetos da categoria
Confira os Projetos de Lei (PL):
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