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ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Política Nacional do Idoso  

Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Desta-
que para a alteração nas normas de acesso dos idosos ao BPC (cap. VIII, art. 34), re-
duzindo a idade mínima de 67 para 65 anos e fixando que a concessão do benefício 
não seja computada para o cálculo da renda familiar per capita. Tal flexibilização abre 
a possibilidade de que mais de um idoso venha a receber o benefício na família. Prevê 
punição àqueles que atentarem contra os direitos dos idosos e lhes impingir maus 
tratos. Dispõe sobre prioridade no procedimento judicial, gratuidade em transportes 
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, e dá outras providências.  

Programas de Garantia de Renda Mínima (PGRM)  
e do Programa Bolsa Escola 

Lei no 10.219, de 11 de abril de 2001 – Cria o Programa Nacional de Renda Míni-
ma vinculado à Educação (Bolsa Escola), e dá outras providências.  

Decreto no 3.823, de 28 de maio de 2001 – Aprova o regulamento do Progra-
ma Bolsa Escola, e dá outras providências. 

Decreto no 4.313, de 24 de julho de 2002 – Revoga o Decreto no 3.823, alte-
rando o Capítulo V – Das Disposições Transitórias e Finais.  

Portaria no 12, de 26 de abril de 2002 – Dispõe sobre as normas de operaciona-
lização para o controle de freqüência escolar de crianças das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Escola. 

Medida Provisória no 132, de 20 de outubro de 2003 – Cria o Programa Bolsa 
Família. Unifica os procedimentos de gestão e execução das seguintes ações de trans-
ferência de renda do governo federal: Bolsa Escola, Cartão Alimentação, Bolsa Ali-
mentação, Auxílio-Gás e Cadastramento Único do Governo Federal. Cria o 
Conselho Gestor Interministerial do Bolsa Família vinculado à Presidência da Repú-
blica, e dá outras providências.  

Lei no 10.835, de 8 de janeiro de 2004 – Institui a Renda Básica de Cidadania. 
Determina que, a partir de 2005, todos os brasileiros e os estrangeiros residentes no 
país há cinco anos ou mais terão direito a receber, anualmente, um benefício monetá-
rio. O valor do benefício, idêntico para todos, deverá ser definido pelo Poder Execu-
tivo, em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal. Estipula a implementação em 
etapas, a critério do Poder Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da 
população, e dá outras providências.  
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Ministério de Assistência Social (MAS) 

Medida Provisória no 163, de 23 de janeiro de 2004 – Altera a Lei no 10.683, de 28 
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras providências. Destaque para a Transformação do Ministério 
da Assistência Social em Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
para a transformação do Conselho Interministerial Gestor do Bolsa Família, da Presi-
dência da República, em Conselho Gestor do Programa Bolsa Família, do novo Mi-
nistério; e para a extinção do Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e 
Combate à Fome. Dispõe sobre a criação da Secretaria de Coordenação Política da 
Presidência da República, de cargos em comissão para o funcionalismo público  
e acrescenta competências à Casa Civil quanto à gestão da administração pública.  


