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ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 

A partir da presente edição, este capítulo passa a contemplar, além do acompanha-
mento da política de assistência social, também a segurança alimentar e nutricional. 
Essa iniciativa justifica-se, sobretudo, pela relevância que essa política assumiu a partir 
de 2003, tendo em vista o considerável período em que a área esteve ausente do escopo 
de intervenção federal no campo social. Sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a 
política de combate à fome e de promoção da segurança alimentar é elevada à condição 
de prioridade na área social. Além disso, as áreas de Assistência Social e Combate à Fome 
ficaram, a partir de 2004, sob a responsabilidade de um mesmo órgão, o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Em face desse novo quadro institu-
cional, ampliou-se o escopo deste capítulo, no intuito de viabilizar o acompanhamen-
to dessa política setorial sob nova orientação. 

1  Conjuntura 

1.1  A estruturação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)  

A integração da política de combate à fome com as políticas de transferência de renda 
e de assistência social foi, até esse momento, a principal iniciativa governamental no 
ano de 2004 na área social. A necessidade de integração entre essas três políticas pú-
blicas vinha sendo percebida dentro e fora do governo, desde o ano de 2003, e pode-
se dizer que foi construída de forma progressiva. O primeiro passo foi dado com a 
criação do Programa Bolsa Família, ainda em outubro de 2003, unificando os dife-
rentes programas de transferência de renda a cargo do governo federal em uma única 
ação. Contudo, o passo definitivo foi dado em janeiro de 2004, com a criação do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 2 O novo ministé-
rio passou a responder pelas políticas de segurança alimentar e de transferência de 
renda, bem como pela política nacional de assistência social, além da política nacional 
de desenvolvimento social. Ele assume, assim, um conjunto amplo e estratégico de 
políticas e programas. 

Analisando as atribuições do MDS,3 observa-se que este ministério passou a con-
tar ainda com importantes instrumentos financeiros e com relevantes espaços de par-
ticipação social. O MDS tem sob sua responsabilidade a gestão de dois fundos 
(Fundo Nacional de Combate e Erradicação da Pobreza e Fundo Nacional de Assis-
tência Social), estando vinculados a ele os seguintes órgãos colegiados: Conselho Na-
cional de Assistência Social, Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Fundo 
Nacional de Combate e Erradicação da Pobreza, Conselho de Articulação de Progra-
mas Sociais e Conselho Gestor do Programa Bolsa Família.  

                                                 
2. A criação do MDS foi realizada pela Medida Provisória no 163, de 23 de janeiro de 2004, transformada na Lei no 10.868, 
de 13 de maio de 2004.  
3. A estrutura regimental do MDS foi assinada em 11 de maio de 2004, no Decreto no 5.074.  
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Observa-se, ainda, nas competências atribuídas ao MDS, a relevância dada pelo 
atual governo à articulação entre as políticas e os programas federais com as iniciativas 
dos governos estaduais e municipais, assim como a intgração com as iniciativas da 
sociedade civil. Nesse sentido, o MDS tem, entre suas secretarias, uma voltada à Arti-
culação Institucional e Parcerias, além das seguintes: Secretaria Nacional de Renda de 
Cidadania, Secretaria Nacional de Assistência Social, Secretaria de Segurança Alimen-
tar e Nutricional e Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. 

1.2  A segurança alimentar e nutricional 

A questão da segurança alimentar não é tema novo nas agendas política e governa-
mental brasileiras. Desde os anos 1990, mais precisamente a partir de 1993, no go-
verno Itamar Franco, uma série de iniciativas, sobretudo sob o protagonismo da 
chamada sociedade civil organizada, é adotada no sentido de combater a fome e pro-
mover a segurança alimentar. Entre as mais relevantes, destacam-se: 

− a campanha Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em 
1993 e 1994; 

− a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea), em 1993; 

− a elaboração do Mapa da Fome e a consolidação do Plano Nacional de Com-
bate à Fome (Ipea), em 1993; e 

− a realização da I Conferência Nacional de Segurança Alimentar, em 1994. 

A partir de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o Consea foi subs-
tituído pelo Comunidade Solidária, com as ações de combate à fome e à insegurança 
alimentar sendo reorientadas para o âmbito do combate à pobreza. Em 1999, foi criado 
o Projeto Alvorada, responsável pela articulação das ações governamentais de combate à 
pobreza. O Comunidade Solidária, por sua vez, reestruturou suas ações para o fomento 
ao desenvolvimento local sustentável, por intermédio do Comunidade Ativa. 

Se a segurança alimentar e nutricional não é um tema novo na agenda política, é 
no governo Lula que, de fato, essa questão passa a ser considerada prioritária na agen-
da social governamental. Essa prioridade materializa-se na criação, logo no início da 
atual administração, de um órgão federal específico para implementar a Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional, o Gabinete do Ministro Extraordinário de Segu-
rança Alimentar e Combate à Fome (Mesa), diretamente ligado à Presidência da Re-
pública, e na reativação do Consea. 

O “carro-chefe” da pasta para a área é o chamado Programa Fome Zero, o qual, 
assim como as demais ações governamentais relacionadas ao tema, é norteado pelo con-
ceito de que segurança alimentar e nutricional significa que “todas as famílias tenham 
condições de se alimentar dignamente com regularidade, quantidade e qualidade neces-
sárias à manutenção de sua saúde física e mental, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais”. No projeto originalmente apresentado pelo governo, o Pro-
grama abarcava ampla gama de ações de combate à fome e promoção da segurança 
alimentar, classificadas em políticas estruturais (voltadas a combater as causas da fome), 
específicas (que garantiam acesso direto à alimentação) e locais (que visavam garantir 
o abastecimento alimentar em nível municipal). Entre as primeiras, incluem-se re-
forma agrária, fortalecimento da agricultura familiar, programas de desenvolvimento 
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territorial, programas de geração de trabalho e renda, previdência universal, alfabeti-
zação e desoneração tributária dos alimentos básicos, entre outras iniciativas. As polí-
ticas específicas abrangem ações emergenciais (transferências de renda e distribuição 
de alimentos), mas também a ampliação de programas consolidados (merenda escolar 
e programa de alimentação do trabalhador). Foram propostas políticas locais diversi-
ficadas segundo as características do município/região. Enquanto nas áreas rurais e 
nos pequenos municípios propôs-se o apoio à produção para o autoconsumo, nas 
áreas urbanas o foco estava no estímulo à agricultura urbana, na modernização dos 
equipamentos de distribuição, no combate ao desperdício e na criação de bancos de 
alimentos e cozinhas comunitárias. Nas regiões metropolitanas e nas grandes cidades, 
acrescentava-se ainda a possibilidade de se criar uma rede de restaurantes populares, 
públicos e privados. Idealmente, esse conjunto de políticas deveria convergir para um 
sistema local de segurança alimentar que garantisse o abastecimento em todas as fases 
(produção, distribuição, comercialização e consumo), articulando-o com a educação 
nutricional e para o consumo. 

Esse Programa, portanto, envolve a coordenação e a articulação de um conjunto 
de ações governamentais distribuído em diversos ministérios, além de programas pró-
prios do Mesa. Ao reconhecer que o combate à fome exigia ação imediata de toda 
sociedade, o governo apoiou a organização do Mutirão contra a Fome, envolvendo 
iniciativas de voluntários, doações e ações de responsabilidade social de empresas. 
O Mesa surgiu com uma função tríplice: execução de programas próprios; articulação 
de ações de outros ministérios, ou em conjunto com estes; e apoio à mobilização da 
sociedade civil, especialmente no que tange ao recebimento de doações. 

Em decorrência do fato de o Programa Fome Zero ter sido implantado no últi-
mo ano da vigência do Plano Plurianual (PPA) 2000-2003, suas primeiras ações fo-
ram implementadas por intermédio do Programa Comunidade Ativa. Em avaliação 
preliminar, as principais dificuldades para a implantação do Programa em 2003 eram 
de caráter operacional, tais como a insuficiência da estrutura física, dos equipamentos 
e dos recursos humanos, sobretudo em razão de o ministério ser novo e de se encon-
trar em processo de estruturação. A conseqüência é que, do grande leque de políticas 
mencionadas, o Mesa concentrou-se sobretudo nas ações para a região do Semi-
Árido, em especial a expansão do Cartão-Alimentação. Esse Programa transferia 50 
reais por família em situação de pobreza, destinados à aquisição de alimentos. A esco-
lha e o acompanhamento das famílias ficavam a cargo de um Comitê Gestor Local, 
composto por um terço de representantes governamentais (não necessariamente da 
prefeitura) e dois terço de representantes da sociedade civil, os quais eram escolhidos a 
partir de assembléia popular. Em outubro de 2003, o Cartão-Alimentação cobria 1.227 
municípios (quase todos no Nordeste e no Vale do Jequitinhonha/MG) e beneficiava 
1.070.057 famílias. 

Além do Cartão-Alimentação, podem ser citadas como principais realizações do 
Programa em 2003:  

a) distribuição de cestas básicas para acampados, indígenas e quilombolas;   

b) construção de cisternas no Semi-Árido nordestino; e 

c) implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (Lei no 10.696), 
possibilitando a compra de até R$ 2.500,00 em alimentos por produtor. 
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Em 2004, mudanças importantes alteraram a condução da política de segurança 
alimentar e nutricional. Ela foi afetada pela primeira reforma ministerial do governo 
Lula, no início deste ano, na qual houve a substituição do ministro titular da pasta, a 
extinção do Mesa e a incorporação das ações de segurança alimentar e combate à fome, 
no âmbito do Programa Fome Zero, ao recém-criado Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS). Em termos das orientações de ação, a principal in-
flexão da política foi a ênfase na expansão dos programas para as grandes cidades e áreas 
metropolitanas, particularmente no que se refere à transferência de renda (Bolsa Famí-
lia) e de equipamentos urbanos (restaurantes populares e bancos de alimentos). 

Apesar de a política de segurança alimentar e nutricional ter se encontrado em fase 
de elaboração durante o primeiro semestre, algumas iniciativas devem ser destacadas: 

a) realização da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CNSA), na cidade de Olinda/PE, entre os dias  17 e 20 de março de 2004; e 

b) institucionalização das ações de segurança alimentar e nutricional na revisão 
do PPA 2004-2007. Entre os principais programas propostos, incluem-se: 
abastecimento agroalimentar, acesso à alimentação, implantação da rede so-
lidária de restaurantes populares, ampliação da cobertura do Bolsa Família. 

Em relação à II CNSA, cabe ainda destacar que ela representou um momento 
importante de afirmação da política de segurança alimentar e nutricional como parte 
da política de seguridade social e do sistema de proteção social brasileiro.  

Atualmente, percebe-se que há dois processos em curso, referentes à estruturação 
da área de segurança alimentar, ocorrendo de forma paralela. Um desenrola-se no 
âmbito do Consea,4 e consiste na apropriação das resoluções da Conferência e na 
formulação de mecanismos para acompanhar sua implementação. O outro é a discus-
são, interna ao governo, do escopo do Fome Zero e da sua estratégia para articulação 
de uma política de segurança alimentar e nutricional integrada; para tanto, há até 
mesmo um Grupo de Trabalho constituído no âmbito da Câmara de Política Social, 
mas até o momento não parece haver uma posição clara a respeito do tema. 

1.3  Sistema Único da Assistência Social  

O primeiro semestre de 2004 foi marcado, na área de Assistência Social, pelo debate 
em torno do Sistema Único da Assistência Social (Suas). O MDS, atendendo a reco-
mendações das últimas Conferências Nacionais de Assistência Social, assumiu o com-
promisso de dar andamento ao processo de construção do Suas. Nesse sentido, o 
Ministério vem realizando ampla mobilização nacional, sobretudo dos canais institu-
cionais de participação existentes, como o Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) e a Comissão Intergestora Tripartite (CIT), o que tem contribuído para am-
pliar os espaços de discussão e aprofundar o debate sobre o novo modelo de gestão e o 
novo perfil da política nacional de assistência.  

Com a implementação do Suas, pretende-se organizar em novas bases o papel 
das esferas federal, estadual e municipal, reorganizando o sistema assistencial em nível 
nacional, superando a relação convenial entre instâncias de governo e substituindo-a 

                                                 
4. Cabe lembrar que o Consea continua vinculado à Presidência da República, da qual é órgão consultivo e de assessoramento. 
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por repasses automáticos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) aos fun-
dos estaduais e municipais de assistência social, e garantindo o financiamento pelos 
três níveis de governo. O projeto do Suas pretende ainda estabelecer níveis básicos de 
cobertura, com serviços hierarquizados e uniformizados em todo o país, organizados 
territorialmente e acessados por uma porta única de entrada.  

A proposta do Suas inscreve-se no debate mais amplo de construção de um sis-
tema universal de proteção social no Brasil. A primeira questão que se coloca é a que 
discute a abrangência de um sistema de proteção social. No Brasil, a proteção social 
remeteu-se, até a década de 1980, à idéia de contribuições compulsórias associadas a 
garantias de acesso a recursos financeiros em momentos de incapacidade de autopro-
vimento pela via do trabalho. Contudo, o conceito de sistema público de proteção 
social expandiu-se significativamente no país. Foram incluídos, progressivamente, e 
chancelados pelo texto constitucional, o direito universal ao atendimento na área de 
Saúde; o direito contributivo ao seguro-desemprego; o direito de idosos e pessoas 
com deficiência de baixa renda ao recebimento de um salário mínimo a título de soli-
dariedade; e o direito, ainda não garantido pelas políticas públicas, de acesso a certos 
serviços e programas de assistência social.5 É a estes últimos que se refere o Suas, estra-
tégia de acesso universal às ações de assistência social – a quem delas necessitar, con-
forme reza o artigo 203 da Constituição Federal. 

A consolidação do acesso universal a serviços e programas de assistência social 
depende, entretanto, de uma série de definições e garantias, cuja conformação consti-
tuirá a base para o desenvolvimento de um Sistema Único. É o caso do debate sobre o 
papel das entidades privadas de assistência social, das competências das três esferas de 
governo e da própria definição do público da política de assistência social. Nesse sen-
tido, a discussão sobre o Suas tem se vinculado à discussão sobre uma nova “Política 
Nacional de Assistência”, cuja proposta está em elaboração sob a coordenação e a res-
ponsabilidade da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS. 

O debate sobre o papel das entidades privadas tem avançado a passos largos nos 
últimos meses. São vários os pontos abordados, diferentes atores estão envolvidos nos 
debates e instâncias públicas estatais e não-estatais têm trazido a público suas contri-
buições. O primeiro ponto que vem sendo destacado é o da ação de regulação do Es-
tado em face das iniciativas do setor privado, predominantes em vários campos da 
prestação de serviços assistenciais. Sob a ótica de construção do Suas, a relação entre o 
poder público e as entidades privadas torna-se ainda mais relevante, na medida em 
que seu sucesso depende da capacidade de instituir uma rede de prestação de serviços, 
identificando a capacidade instalada, planejando seu crescimento frente às carências 
existentes e instituindo padrões básicos para a qualidade dos serviços prestados. Nesse 
sentido, aspectos importantes, como a qualificação dos trabalhadores de entidades e 

                                                 
5. A Constituição Federal não reconheceu o direito à garantia de uma renda mínima ou o direito à alimentação, deixando 
ainda incompleta a construção de um sistema universal de proteção social no país. Esse vazio tem sido parcialmente 
preenchido com a aprovação de leis e programas de governo tanto no campo da transferência de renda quanto no da 
alimentação. Contudo, o amadurecimento do sistema nacional de proteção social deverá passar pelo reconhecimento 
constitucional desses direitos. 
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organizações privadas de Assistência Social, ou a fiscalização dos serviços prestados 
por tais entidades, passam a ser centrais no debate.6 

O segundo ponto importante no que diz respeito ao papel das entidades priva-
das diante da política de assistência social é o tema das isenções fiscais. De fato, o 
financiamento indireto das entidades assistenciais privadas é cercado de grande po-
lêmica, desde que foi aprovada a primeira lei permitindo que as instituições assis-
tenciais tivessem isenção da cotização patronal à Previdência Social, em 1959 (Lei no 
3.566). Reconhecido no próprio texto constitucional, o financiamento público indi-
reto a entidades privadas tem sido contestado principalmente no que se refere ao 
cumprimento da contrapartida exigida em lei: a oferta gratuita de serviços equivalente 
a pelo menos 20% da sua receita bruta, em valor nunca inferior à isenção de contri-
buições sociais usufruídas. Nesse sentido, alega-se que não há clareza na legislação 
existente sobre quem são os beneficiários dessas ações assistenciais ou sobre que tipo 
de ações pode ser considerado assistencial, fomentando-se dúvidas sobre o impacto 
social real dessa contrapartida. Outro aspecto polêmico diz respeito ao fato de que as 
isenções sob responsabilidade do CNAS não são apenas para entidades de assistência 
social, mas também para entidades de saúde e educação. Esse aspecto remete a uma 
questão que também vem sendo largamente discutida no âmbito do MDS e do pró-
prio CNAS: a da conceituação de entidade beneficente.  

Ainda referente a pontos cujas definições trarão amplas repercussões na organiza-
ção do Suas, cabe enfocar os temas das competências das três esferas de governo e da 
própria definição do público da política de assistência social. A proposta em discussão, 
conforme assinalado anteriormente, assenta-se em uma visão territorializada dos servi-
ços, dos programas e dos projetos, visando articular uma rede de oferta próxima ao ci-
dadão. Em locais próximos dos beneficiários, seriam oferecidos os serviços de atenção 
básica, voltados a todas as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. 
Serviços de média complexidade, entendidos como atendimentos focados na violação 
de direitos, seriam instalados de maneira mais dispersa, em municípios de médio ou 
grande porte, buscando cobrir um território mais amplo. Os serviços de alta complexi-
dade, como serviços de acolhimento integral de indivíduos em situação de risco, ficari-
am disponíveis principalmente nos municípios de grande porte.7 Em contexto no qual 
                                                 
6. A insuficiência da ação fiscalizatória do poder público sobre a ação das entidades privadas, em especial aquelas que 
prestam serviços assistenciais ou que recebem recursos públicos, foi recentemente destacada pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), em avaliação realizada sobre o papel de fiscalização dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional da Assistência 
Social em face do uso dos recursos públicos. Destacando o papel de fiscalização atribuído pela Lei Orgânica da  
Assistência Social (Loas) aos Conselhos Municipais da Assistência Social, o TCU apresentou sugestões no sentido de ampliar 
a capacidade do exercício de sua capacidade de fiscalização, em especial no que se refere à necessidade de maior 
qualificação dos conselheiros, formulação de um planejamento dessa atividade e à adoção de metodologias adequadas. 
Acórdão no 700/2004, “Relatório de Auditoria Operacional nos Conselhos de Assistência Social”, Brasília, TCU, 2004. 
7. Os serviços prestados seriam classificados ainda em razão de seu objetivo: ao lado dos serviços de proteção social básica, 
ter-se-ia os serviços de proteção social especial. Nesse sentido, o novo estatuto do MDS, instituído pelo Decreto no 5.074 de 
2004, já institucionaliza o novo formato da política. De acordo com o estatuto, a Secretaria Nacional de Assistência 
Social fica dividida em quatro departamentos: o de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, o de Benefícios 
Assistenciais, o de Proteção Social Básica e o de Proteção Social Especial. São definidas como competências do 
Departamento de Proteção Social Básica: “coordenar a implementação de serviços e programas de proteção básica que 
visem prevenir situações de vulnerabilidade, apresentadas por indivíduos em razão de peculiaridades do ciclo de vida”; 
enquanto ao Departamento de Proteção Social Especial caberia “coordenar a implementação de serviços e programas de 
proteção especial para o atendimento a segmentos populacionais que se encontrem em situação de risco circunstancial ou 
conjuntural, além das desvantagens pessoais e sociais”.  
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se objetiva a ampliação e a garantia do acesso, o papel dos entes federados deve ser 
claramente definido, tanto no que se refere à sua responsabilidade diante da prestação 
de serviços ou à implementação de programas e projetos, como no que se relaciona ao 
financiamento. 

O debate sobre a universalização do acesso à Assistência Social tampouco é de 
natureza trivial e está relacionado à situação incompleta do sistema brasileiro de pro-
teção social. Nesse caso, há um problema de fundo ainda não plenamente resolvido, que 
se refere à definição de seus beneficiários. Historicamente, a Assistência Social organi-
zou-se, no Brasil, no atendimento de grupos específicos da população, selecionados em 
razão de sua pobreza e do reconhecimento de uma vulnerabilidade social específica, que 
os isentam da obrigação de prover sua subsistência pelo trabalho. É o caso típico do 
grupo materno-infantil, população classicamente entendida como alvo prioritário das 
ações assistenciais. Contudo, atualmente, poderiam ser considerados beneficiários 
potenciais da Assistência Social todos os cidadãos que não estão cobertos pelo sistema 
previdenciário, ou seja, que estão sob risco permanente de cair na indigência quando em 
situação de falta de renda decorrente de velhice, doença, desemprego ou morte do prove-
dor? No entanto, Constituição Federal não reconhece tal situação. A primeira limitação 
dada pelo texto constitucional refere-se à declaração de que devem ter direito à Assistência 
Social todos os que dela necessitarem; mas quando define os objetivos da  
Assistência Social, a Constituição de 1988 limita-a ao atendimento de populações 
específicas, caracterizadas por situação de vulnerabilidade em relação ao ciclo de vida: 
crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e a família, instituição social 
na qual todas essas vulnerabilidades se inserem. A situação de necessidade é resgatada 
pela Loas, por intermédio de seu artigo 1o, que atribui à Assistência Social a função de 
prover mínimos sociais e de garantir o atendimento às necessidades básicas. Contudo, 
este artigo não encontra respaldo no artigo que se segue, no qual os objetivos da 
Assistência Social são definidos em consonância com a Constituição: proteção à famí-
lia, a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência. 

O debate atual sobre o Suas e a nova PNAS repercutem essas dificuldades.  
O esforço realizado tem sido o de definir a Assistência Social a partir das situações de 
vulnerabilidade, exclusão social ou risco social. Em que pese o fato de ao ciclo de vida 
estarem associadas determinadas vulnerabilidades, estas não são o único objeto da-
quela política. Ou seja, a vulnerabilidade social refere-se também às situações gerais 
de carência advindas do estado de pobreza ou da incapacidade de acessar bens e ser-
viços mínimos à garantia da reprodução da vida social e familiar. Assim, o debate 
sobre o Suas, em especial quanto à proposta de implementação de serviços de atenção 
básica que devem ser prestados a todas as famílias em situação de vulnerabilidade, 
enfrenta o desafio de definir com clareza o conceito de vulnerabilidade sob o qual se 
assentará o dispositivo da universalização da política de Assistência Social.  

Nesse sentido, cabe indicar que tanto a política de transferência de renda opera-
da pelo Programa Bolsa Família, quanto a Lei no 10.835, que determina a criação, a 
partir de 2005, de um Programa de Renda Básica de Cidadania que assegure o paga-
mento de um benefício mensal de igual valor a todos os cidadãos brasileiros, já têm 
representado a tendência de reconhecer uma obrigação do Estado diante da população 
pobre em geral. O Bolsa Família assenta-se na definição de duas linhas de pobreza: até 
R$ 50 per capita e entre R$ 50 e R$ 100 per capita. O Programa de Renda Básica de 
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Cidadania ainda não foi regulamentado, mas a Lei no 10.835 define que ele deve for-
necer um benefício básico a toda a população brasileira, independentemente de sua con-
dição socioeconômica. A compatibilização dessas duas iniciativas também abrirá 
caminhos importantes na constituição de um sistema universal de proteção social no país.  

2  Acompanhamento de programas  

Em decorrência do significativo número de ações, o acompanhamento dos programas 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que integram o 
Plano Plurianual (PPA) 2004 -2007 será feito separadamente. Em primeiro lugar, 
serão tratados os programas e as ações no âmbito da política de segurança alimentar e 
nutricional, e, posteriormente, os programas e as ações da Assistência Social em con-
junto com o Programa Bolsa Família.  

A tabela 1 do Anexo Estatístico, no que se refere à execução orçamentária e fi-
nanceira do MDS, apresenta, primeiramente, os quatro principais programas e suas 
respectivas ações, voltados ao combate à fome e à promoção da segurança alimentar e 
nutricional. É importante destacar que, além dos programas e das ações do MDS, a 
promoção da segurança alimentar e nutricional é complementada por outros mi-
nistérios. Entre eles, pode-se citar o Programa de Abastecimento Agroalimentar e 
o Plano de Safra da agricultura familiar (Ministério do Desenvolvimento Agrário), o 
Programa de Resíduos Sólidos Urbanos (Ministério das Cidades), a Alimentação Ma-
terno-Infantil (Ministério da Saúde) e a Merenda Escolar (Ministério da Educação).8  

As ações que cabem ao MDS e, especificamente, à Secretaria de Segurança Ali-
mentar e Nutricional dizem respeito, sobretudo, ao fomento de equipamentos urbanos 
de abastecimento alimentar, à compra direta da agricultura familiar, à distribuição  
emergencial de alimentos a grupos específicos, à educação alimentar e ao desenvolvimen-
to microrregional (Consórcios Intermunicipais de Segurança Alimentar). 

As ações finalísticas no campo da Assistência Social e da transferência de renda 
também são apresentadas na tabela 1 do Anexo Estatístico. No novo PPA, o Programa 
de Proteção Social à Pessoa Portadora de Deficiência teve como principal alteração a 
inclusão, entre suas ações, do pagamento da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por inva-
lidez. Benefício instituído em 1975, a RMV foi substituída pelo Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) a partir de 1996. Enquanto a RMV tinha na Previdência Social sua 
fonte de custeio, o BPC nasceu ancorado no Fundo Nacional de Assistência Social. Em 
que pese seu caráter parcialmente contributivo, o que justificava sua vinculação ao 
Ministério da Previdência Social,9 a RMV acabou sendo reinterpretada como um 
programa assistencial e, nesse sentido, foi promovida sua vinculação ao FNAS – em-
bora deva-se registrar as oposições existentes, expressas, entre outros, na IV Conferên-
cia Nacional de Assistência Social.  10 

O Programa de Proteção Social ao Idoso também foi alterado com a inclusão, 
entre suas ações, do pagamento da RMV por idade. Contudo, a principal mudança 

                                                 
8. Sobre o acompanhamento destes programas ver, neste periódico, os capítulos específicos referentes ao Desenvolvimento 
Rural, Saúde e Educação. 
9. A RMV era concedida aos inválidos ou a pessoas com 70 anos ou mais que tivessem realizado ao menos doze 
contribuições à Previdência Social e que provassem incapacidade de renda.  
10. Em que pesem manifestações contrárias, tal interpretação está ancorada no artigo 40 da Loas. 
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sofrida por esse Programa diz respeito às alterações que lhe foram impingidas pelo 
Estatuto do Idoso, ampliando o acesso ao BPC. O Estatuto reduziu a idade para soli-
citação dos benefícios de 67 para 65 anos e eliminou a restrição de benefício de uma 
única pessoa por residência. Os impactos dessas alterações podem ser observados no 
crescimento mensal de novas concessões: de uma média de 10 mil novos benefícios 
concedidos por mês, no primeiro trimestre de 2003, passou-se para uma média de 39 
mil novos benefícios/mês no mesmo período de 2004. 

De grande significado no PPA 2004-2007 foi a criação do Programa Transfe-
rência de Renda com Condicionalidades, mais conhecido como Bolsa Família, uma 
das principais iniciativas do governo Lula no campo social. O processo de unificação 
dos programas federais de transferência de renda anteriormente existentes ainda está em 
curso. Ao fim do primeiro semestre deste ano estavam sendo atendidas pelo Programa 
4.249.758 famílias. A migração está ocorrendo de forma progressiva entre os programas 
extintos (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão-Alimentação e Auxílio-Gás), con-
forme pode ser observado na tabela 6. Cabe ressalvar que os totais das famílias benefici-
árias não podem ser somados: as superposições são significativas entre os beneficiários 
dos programas extintos. Analisando-se os dados disponíveis mensalmente no site do 
MDS na Internet, observa-se a tendência contínua de queda do número de beneficiá-
rios desses programas, refletindo-se no aumento das famílias beneficiárias pelo Bolsa 
Família, na medida em que se processa a migração dos públicos dos programas extin-
tos para o novo programa.  

TABELA 6  

Demonstrativo dos programas federais de transferência de renda por número de  
beneficiários e gasto realizado em julho de 2004 

 Famílias Total (em R$) 
Bolsa Família 4.249.758 296.850.785,00 
Bolsa Escola 3.549.892 82.812.675,00 
Bolsa Alimentação 292.861 5.681.205,00 
Cartão-Alimentação 346.290 17.314.500,00 
Auxílio-Gás 6.416.155 96.242.325,00 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS). 
Elaboração: Disoc/Ipea. 

Outra inovação introduzida pelo Programa Bolsa Família é a realização de parce-
rias com os governos estaduais e municipais, as quais visam à complementação de 
benefícios de estados e municípios que já tenham programas próprios de transferência 
de renda ou que tenham interesse de complementar os benefícios do programa federal. 
Várias parcerias já foram instituídas, formatando um quadro bastante variado de 
atendimento. Durante os primeiros seis meses de 2004, haviam sido assinados ter-
mos de cooperação com seis capitais (Belém, Boa Vista, Goiânia, Palmas, Recife e 
Rio de Janeiro) e com seis estados (Acre, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará 
e Rio de Janeiro).11 Esse processo de articulação entre MDS, estados e municípios 
pretende agilizar a implementação do Programa, além de compatibilizar intervenções 
federais de transferência de renda com aquelas de mesma natureza executadas por 
governos estaduais ou municipais. Dessa forma, o valor repassado pelo Bolsa Família 

                                                 
11. Dados apresentados no documento “Balanço de seis meses do MDS”, Brasília, 2004. 
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pode ser complementado pelas esferas subnacionais, construindo um mosaico bastan-
te diversificado de intervenções, na medida em que, com a instituição das parcerias, 
os benefícios pagos às famílias variam em razão de complementações às bolsas assegu-
radas pelo MDS. 12 Em Goiânia, por exemplo, a prefeitura complementará os bene-
fícios até R$ 130 para famílias com uma criança, ou R$ 260 quando há mais de uma 
criança. Em Palmas, a prefeitura complementará o valor do benefício até R$ 70. No 
Rio de Janeiro, o governo estadual compromete-se a adicionar R$ 15 ao benefício de 
170 mil famílias.13 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), outro em destaque no 
MDS, assistiu a um movimento de expansão dos beneficiários, após dois anos sem 
ampliação. Esta, ocorrida em junho, foi de 116 mil beneficiários, chegando, em julho 
de 2004, a atender a 914 mil crianças. O Peti continua lidando com problemas relacio-
nados à precariedade de informações sobre o trabalho infantil. As limitações nas bases 
anuais de dados federais dificultam não apenas o acompanhamento do Programa, mas 
também o cálculo de beneficiários potenciais ainda não atendidos. De qualquer maneira, 
os dados da Pnad indicam uma redução, em todo o Brasil, da proporção de adolescentes 
entre 10 e 17 anos que trabalham. No ano de 2002, a proporção dos adolescentes que 
só trabalhavam representou menos da metade do índice observado para o ano de 
1996, passando de 7,83% para 3,58%.  Entretanto, a proporção de adolescentes dessa 
mesma faixa etária que só estuda tem aumentado gradativamente, pois, em 2002, 
houve uma ampliação de aproximadamente 9% de adolescentes que somente exerciam 
tal atividade, em relação ao ano de 1996.14 Tanto vem caindo o número de crianças e 
adolescentes ocupados, quanto, no mesmo período, no Brasil como um todo, houve 
redução no número de horas dedicadas ao trabalho por parte daqueles que trabalhavam. 
Enquanto, em 1996, 77,9% dos que trabalhavam o faziam por mais de vinte horas 
semanais, em 2002, esse número caiu para 68,5%.15 

Por fim, cabe lembrar, ainda no que se refere a programas de defesa e promoção de 
crianças e adolescentes, que o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e 
Humano,16 ameaçado em sua continuidade no orçamento de 2004, foi resgatado co-
mo uma ação no Programa de Proteção Social à Infância, Adolescência e Juventude, e 
atendeu, em julho de 2004, a 80.566 beneficiários.  

                                                 
12. Para as famílias com renda mensal per capita de até R$ 50, o Bolsa Família oferece um benefício básico, composto por 
uma bolsa de R$ 50, acrescido de um benefício variável no valor R$ 15, por crianças de 0 a 15 anos, até o limite de três. 
O valor da bolsa para esse primeiro grupo pode chegar, portanto, a R$ 95. Para famílias com renda entre R$ 50 e R$ 100 
per capita, o benefício restringe-se ao piso variável de R$ 15 por criança de 0 a 15 anos, acumulando uma bolsa que 
pode chegar a R$ 45. 
13. Sobre o formato das parcerias confirmadas no primeiro semestre entre governo federal e governos estaduais e 
municipais, ver a revista: Brasil, um país de todos: prestação de contas do governo federal, 18 meses, Brasília: 
Secom/PR, 2004, p. 39. 
14. Sobre trabalho infantil e juvenil, por condição de atividade (só estuda, só trabalha, trabalha e estuda e nenhuma 
atividade), faixa etária, ver tabela 5.4 do Anexo Estatístico deste periódico. 
15. Sobre trabalho infantil e juvenil por condição de atividade, segundo faixa de horas trabalhadas semanais, ver tabela 5.5 
do Anexo Estatístico deste periódico. 
16. O Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano proporciona capacitação a jovens de 15 a 17 anos, 
mantendo-os no sistema de ensino e preparando-os para a inserção no mercado de trabalho. Além da capacitação, os 
jovens recebem uma bolsa de R$ 65, por doze meses, para prestarem serviços em suas comunidades.  
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3  Financiamento e gasto  

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) detinha, ao 
fim do primeiro semestre de 2004, um orçamento autorizado (lei + crédito) de 
R$ 13.170.903.957, o que representou um acréscimo de 62% sob a dotação inicial, 
de R$ 8.188.856.031. Do total autorizado, o valor executado foi de R$ 5.516.832.592 
(ver tabela 7). Ou seja, o nível de execução orçamentária deste ministério foi da ordem 
de 41,9%, ligeiramente superior ao observado para o Orçamento da Seguridade Social 
(OSS) no mesmo período, que foi de 38%. 

TABELA 7  

Execução orçamentária do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,  
de janeiro a 2 de julho de 2004 
Dotação inicial Lei + créditos Liquidado Nível de execução 

R$ 8.188.856.031 R$ 13.170.903.957 R$ 5.516.832.592 41,9% 

Fonte: Siafi/STN e Sidor/SOF. 

Elaboração: Disoc/Ipea. 

Complementarmente, podem ser identificadas diferenças entre as diversas áreas e 
os respectivos programas, e entre ações de um mesmo programa, conforme se pode 
observar nas tabelas 1 e 2 do Anexo Estatístico. 

No que se refere aos programas de segurança alimentar e nutricional, destacam-se 
os níveis extremamente baixos de execução orçamentária dos programas e das ações. 
Dos quatro programas selecionados, dois não tiveram execução (Rede Solidária de Res-
taurantes Populares e Educação para Alimentação Saudável) e um (Banco de Alimentos) 
teve execução extremamente baixa, de 1,3%. A maior execução ficou por conta do 
Programa Acesso à Alimentação, 17,5%, com destaque para a ação “distribuição de 
alimentos a grupos populacionais específicos”, a chamada distribuição de cestas bási-
cas, que atingiu a um patamar de 56,8% de execução.  

No que tange à Assistência Social, a execução financeira atingiu níveis maiores. 
O Peti alcançou nível de execução de 65,8% e o Programa de Transferência de Renda 
com Condicionalidades, 50%. Entretanto, as ações do Programa Direitos Humanos, 
Direitos de Todos e o Programa Proteção Social ao Adulto em Situação de Vulnera-
bilidade não tiveram execução. 

É interessante destacar que, quando são considerados os tipos de ações dos pro-
gramas referidos, há diferenças significativas em relação à execução financeira, con-
forme pode ser observado na tabela 1 do Anexo Estatístico. Assim, nos casos do 
Programa de Proteção Social à Pessoa Portadora de Deficiência e do Programa de 
Proteção Social à Pessoa Idosa, as ações de pagamento (BPC e RMV) tiveram nível 
médio de execução de 39%. Esse patamar é similar ao observado, nos diversos programas, 
para as ações que se referem a serviços de proteção socioassistencial, que apresentam um 
nível médio de execução de 37%. O destaque negativo fica por conta das cinco ações 
que nos programas da Assistência Social referem-se à construção, que não tiveram 
execução nesse período. 

Quanto às fontes de financiamento, observa-se que as duas principais são a Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Fundo de Combate 
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e Erradicação da Pobreza (FCEP), representando, respectivamente, 60% e 35% do 
total dos recursos do orçamento autorizado do MDS para o ano de 2004.17 O Cofins 
é a principal fonte do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), responsável pelo 
financiamento dos programas de Assistência Social. O FCEP, por sua vez, é a fonte 
de recursos mais importante do Bolsa Família (é valido lembrar que o MDS é o ges-
tor do FCEP, que também financia programas de outros ministérios). 

Cabe ainda observar que, em relação à natureza das despesas, as transferências 
(a estados, ao Distrito Federal, a municípios e a Instituições Privadas) representam 
apenas 7,6% do orçamento autorizado do MDS.18 Esse número, entretanto, é com-
patível com o fato de que 90% dos gastos do MDS referem-se a cinco ações diretas 
de transferência de renda: Bolsa Família, Renda Mensal Vitalícia por Idade e por Inva-
lidez e Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e à Pessoa Portadora de Defi-
ciência, conforme apresentado na tabela 8. 

TABELA 8  

Dotação orçamentária autorizada para 2004 dos cinco maiores programas 
de transferência de renda do MDS 

Transferência de Renda com Condicionalidades R$ 4.558.953.080 
Pagamento de RMV por idade R$ 603.643.154 
Pagamento do BPC à Pessoa Idosa R$ 2.188.397.622 
Pagamento de RMV por invalidez R$ 1.242.615.397 
Pagamento do BPC à Pessoa Portadora de Deficiência R$ 3.300.205.982 
Total R$ 11.893.815.235 

Fonte: Siafi/STN e Sidor/SOF. 

Elaboração: Disoc/Ipea. 

4  Conclusão 

Importantes modificações ocorreram neste primeiro semestre de 2004 no âmbito das 
políticas de Segurança Alimentar e Combate à Fome, assim como no âmbito da política 
de Assistência Social. Reunidas sob comando único, essas duas políticas passaram por 
momentos importantes em que, pelo debate público democrático, buscaram consolidar 
suas estratégias e fortalecer sua participação na construção de um novo quadro social.  

A Assistência Social começa, assim, a discutir a organização de um Sistema 
Único. A preocupação, também presente no campo das políticas de segurança ali-
mentar e de transferência de renda, é ampliar a capacidade de articulação entre as 
diferentes esferas de governo. Integrar os esforços federais àqueles realizados por esta-
dos e municípios é um passo fundamental na consolidação de uma ação pública 
efetiva diante do grave quadro de carências sociais existentes no país. 

                                                 
17. Os dados completos referentes ao orçamento do MDS por fontes estão na tabela no 1.2 do Anexo Estatístico. 
18. Os dados completos referentes ao orçamento do MDS por natureza de despesa estão na tabela no 1.3 do Anexo Estatístico. 


