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INTRODUÇÃO 

  O Benefício da Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) é a concessão de um salário mínimo mensal à pessoa 

com deficiência de qualquer idade – pessoas que apresentam impedimentos de 

longo prazo (mínimo de 2 anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,  

e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é 

necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-

mínimo vigente. 

Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído 

ao INSS para ter direito. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não deixa 

pensão por morte.  

O BPC não pode ser acumulado com outro benefício no âmbito da 

Seguridade Social (como, aposentadorias e pensão) ou de outro regime, exceto com 

benefícios da assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e 

remuneração advinda de contrato de aprendizagem. 

A partir da publicação do Decreto nº 8.805, de 7 de julho de 2016, passou 

a ser obrigatório o cadastramento dos beneficiários e suas famílias no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal, tanto para a concessão do BPC 

como para a manutenção e revisão do benefício. Essa inscrição deve ser realizada 

antes da apresentação de requerimento à unidade do INSS para a concessão do 

benefício. Famílias já inscritas devem estar com o CadÚnico atualizado para fazer o 

requerimento no momento da análise do benefício. (fonte site do INSS, 2017). 
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O Cadastro Único é uma ferramenta de coleta de dados e informações e que 

visa identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país, com intuito de 

incluí-las nos programas sociais do Governo Federal. O prazo para Atualização do 

Cadastro Único para beneficiário do BPC idoso é 31/12/2017 e para BPC deficiente 

31/12/2018. 

Além do Cadastro Único atualizado, para requerer o BPC, a pessoa idosa ou 

com deficiência deve ter agendamento para atendimento na Agência da Previdência 

Social mais próxima de sua residência e apresentar o formulário "Requerimento do 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC e Composição do 

Grupo Familiar". O usuário também pode procurar o CRAS de seu território que fará 

o agendamento e todo o preenchimento dos formulários. 

 

OBJETIVO 

Realizar as Oficinas do BPC, com objetivo de encaminhar os beneficiários 

de BPC idoso do território de abrangência para agendamento de inserção e/ou 

atualização do Cadastro Único. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é o órgão gestor 
local da Política de Assistência Social, e tem como atribuição orientar a 
pessoa idosa e a pessoa com deficiência, assim como seus familiares, 
sobre o acesso ao benefício, bem como assegurar aos requerentes e/ou 
beneficiários do BPC e suas famílias o acesso aos serviços da rede 
socioassistencial e de outras políticas públicas, conforme suas 
necessidades, considerando a situação de vulnerabilidade e risco social em 
que se encontram. (BRASIL, s/d) 

Desta forma, foram realizadas visitas domiciliares nos bairros de 

abrangência do território do CRAS Cancelli (Bairros: Santo Inácio; Coqueiral; Parque 

Verde; Recanto Tropical; Cancelli; Canadá e Country), com intuito de convidar os 

idosos e/ou familiares para participarem das Oficinas do BPC idosos no CRAS, em 

datas previamente marcadas. 

Posteriormente foram realizadas em cinco dias diferentes as oficinas:  

 No dia 23/06/2017: Primeira oficina, contou com a presença dos 

beneficiários do bairro Cancelli. Dos 49 beneficiários convidados, 30 compareceram. 

 No dia 07/07/2017: Segunda oficina, contou com a presença dos 

beneficiários dos bairros: Country e Parque Verde. Dos 33 beneficiários convidados, 

21 compareceram.  



 No dia 12/07/2017: Terceira oficina, contou com a presença dos 

beneficiários dos bairros: Canadá e Coqueiral. Dos 54 beneficiários dos bairros, 31 

compareceram.  

 No dia 26/07/2017: Quarta oficina, contou com a presença dos demais 

beneficiários do bairro Canadá. Dos 11 beneficiários convidados, 9 compareceram.  

 No dia 11/08/2017: Quinta oficina, contou com a presença dos 

beneficiários ausentes das outras oficinas. Dos 39 beneficiários ausentes, apenas 7 

compareceram.  

Ao final das oficinas, foram realizados agendamentos para 

atualização/inclusão no Cadastro Único. 

 

CONCLUSÃO 

Tínhamos um total de 147 beneficiários, foram realizadas 5 oficinas nos 

meses de Julho e Agosto. 

Contudo concluímos que de 147 beneficiários, vieram às Oficinas 98 

pessoas e faltaram 49. Destes faltantes, 7 já haviam atualizado, 3 faleceram, 5 

mudaram para outro município, 8 mudaram para outros bairros e 2 estão abrigados. 

Foi realizado contato telefônico com o Abrigo e nos informaram que o Cadastro 

Único iria até o local  fazer a atualização. Assim justificou-se a ausência de 25 

pessoas. 

Portanto, somente 24 beneficiários não foram encontrados (17%). 

Percebemos então, que a busca ativa atingiu 84% do público alvo e que 

participaram efetivamente na oficina cerca de 66% e 17% justificaram o não 

comparecimento. 
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