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ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Lei no 10.836/2004 – Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. 

Lei no 10.869/2004 – Cria o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS). 

Lei no 10.954/2004 – Extingue a exigência de Certidão Negativa de Débitos 
(CND) para repasses de recursos federais da assistência social para estados e municípios. 

Decreto no 5.003/2004 – Dá autonomia à sociedade civil no processo de escolha 
de seus representantes no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Decreto no 5.074/2004 – Reordena a Secretaria Nacional de Assistência Social 
(SNAS). 

Decreto no 5.079/2004 – Dispõe sobre a composição, a estruturação, as 
competências e o funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Consea). 

Decreto no 5.085/2004 – Define as ações continuadas de Assistência Social, 
transformando em ações de caráter continuado os serviços prestados pelo Programa 
de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e pelo Programa de 
Atendimento Integral à Família. 

Decreto no 5.109/2004 – Dispõe sobre a composição, a estruturação, as 
competências e o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 
(CNI). 

Decreto no 5.209/2004 – Regulamenta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que cria o Programa Bolsa Família, e dá outras providências. 

Resolução no 145/2004 do Conselho Nacional de Assistência Social – Aprova a 
nova Política Nacional de Assistência Social (Pnas). 

Portaria MDS no 78/2004 – Estabelece diretrizes e normas para a implementação 
do Programa de Atendimento Integral à Família. 

Portaria MDS no 80/2004 – Estabelece critérios e procedimentos relativos à 
transferência de recursos financeiros para os Fundos estaduais, municipais e do Distrito 
Federal destinados à rede de Serviços Assistenciais de Ação Continuada.  

Portaria MDS no 736/2004 – Estabelece procedimentos para a transferência de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social; agrupa os serviços por 
níveis de proteção social básica e especial de média e alta complexidade.  

Portaria Interministerial MS/MDS no 2.509/2004 – Dispõe sobre as 
atribuições e as normas para a oferta e o monitoramento de ações de saúde relativas às 
condicionalidades das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Portaria Interministerial MEC/MDS no 3.789/2004 – Estabelece atribuições e 
normas para o cumprimento das condicionalidades da freqüência escolar no 
Programa Bolsa Família. 


