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Objetivo

� Apresentar alterações para o acesso aos benefícios assistenciais.

� Propiciar a integração e fortalecimento das políticas que compõe a 

seguridade social brasileira (Saúde, Previdência Social e Assistência 

Social).

� Garantir o acesso dos cidadãos e cidadãs aos direitos assistenciais 

com redução de indeferimentos indevidos.



 

Benefício de Prestação Continuada - BPC

• É um dos direitos assegurados pela Política de Assistência Social 
fortalecendo o sistema de proteção da Seguridade Social composto 
pela integração das políticas públicas de saúde, previdência social 
e assistência social.

• Tem por objetivo proteger as pessoas idosas e com deficiência face 
as vulnerabilidades decorrentes da velhice e da deficiência, 
agravadas pela insuficiência de renda.

• Consiste no valor de um salário mínimo (R$ 937,00 reais) pago 
mensalmente ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, que comprovem 
possuir renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo.



 

Definições
• Tem duas modalidades: Beneficio Assistencial ao Idoso e 

Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência.

• Idoso: aquele com idade de sessenta e cinco anos ou mais;

• Pessoa com Deficiência: aquela que tem impedimentos de longo 
prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade com as demais 
pessoas;

• Impedimentos de longo prazo: aqueles que produzem efeitos 
pelo prazo mínimo de dois anos.



Legislação

� Decreto 6.214 alterado decreto nº 8.805 de 2016.

� Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à 

pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 

1993.

� Portaria Conjunta nº 1, 3/01/2017.

� Regulamenta regras e procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e 

revisão do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC.

� Portaria Interministerial nº 2, de 07/11/2016.

� Regulamenta a revisão do BPC.



Legislação
� Ação Civil Pública  - 5044874-22.2013.404.7100/RS.

� Trata da exclusão da renda percapta familiar das despesas do requerente de 

BPC que decorram diretamente da deficiência, incapacidade ou idade 

avançada com, medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e 

consultas na área de saúde, requeridas e negados pelo Estado.

� Memorando Circular Conjunto nº 58 /DIRBEN /DIRAT /DIRSAT/ PFE / INSS de 
16/11/2016.

� Memorando Circular Conjunto nº 62 DIRBEN / DIRAT / DIRSAT / INSS de 
30/11/2016 (restrito).

� Memorando Circular Conjunto nº 3, DIRBEN / DIRAT / DIRSAT / INSS de 
12/01/2017.



Novo Fluxo BPC



Compete a Política de Assistência Social



Acesso ao BPC
� Identificação da população beneficiária na 

rede socioassistencial;

� Orientação básica sobre os direitos 
assistenciais e documentação necessária;

� Inscrição/atualização do CadÚnico;

� Fornecimento do formulário de requerimento 
e assistência para correto preenchimento.

� Encaminhamento com agendamento prévios 
pela Central Telefônica 135 ou internet –
servicos.inss.gov.br



Novo Fluxo BPC



Compete ao INSS



Novo Fluxo BPC

5. Renda per capta familiar 
 inferior a ¼ de salário mínimo.

6. Renda per capta familiar 
superior a ¼ de salário mínimo.

7. Análise conforme Ação Civil 
Pública



Ação Civil Pública
� Possibilidade da concessão administrativa de BPC Idoso e PCD para 

requerentes com renda superior ao estipulado na lei.

� Apresentação de documentos:

1) Requisição de medicação, consultas de saúde, alimentação especial e 
fraldas descartáveis.

2) Comprovantes de despesas do requerente com medicação, consultas de 
saúde, alimentação especial e fraldas descartáveis.

3) Documento “denegatórios” fornecidos pelo Estado/Município.

� Emissão de parecer social pelo Serviço Social do INSS.

� Possibilidade de recursos em todas as fases (concessão e revisão).



A forma mais fácil de utilizar os serviços do 
INSS pela internet.

Solicite o código de acesso pela internet ou
durante atendimento numa agência INSS.

servicos.inss.gov.br

Meu INSS



Meu INSS
Serviços disponíveis
- Requerimento de benefício
- Extrato do CNIS
- Histórico de Créditos benefícios
- Carta de Concessão de benefícios
- Consultas de revisão
- Declaração de regularidade do contribuinte individual

Você também pode acessar por aplicativo celular.



INSS Digital

O INSS Digital é uma nova forma de atendimento no INSS, 
que consiste na utilização do processo eletrônico, 
distribuição da demanda mais igualitária entre as unidades 
e melhoria da interação com os/as cidadãos e cidadãs.

Acordo de Cooperação Técnica - ACT



Permite que as entidades/instituições realizem o 
requerimento a distância para os seus representados/as. 
Nesse processo, as entidades/instituições efetivam o 
protocolo, enviam e autenticam a documentação e 
cumprem eventuais exigências administrativas pela internet.

Acordo de Cooperação Técnica - ACT



Desafios Gestão Assistência Social

� Revisão BPC 2017 e 2018.

– Demanda de atendimentos (cadastro, atualização cadastral, cruzamento das informações)

– Suspensão/cessação do benefício (renda, falta de cadastro ou atualização cadastral).

� Requerimentos de BPC

– Nº de requerimentos 2017.

– Ação de procuradores e intermediários.

� Capacitação das equipes de trabalho para o atendimento das demandas de 
requerimento/revisão do BPC.

� Conhecimento do fluxo BPC para evitar deslocamentos desnecessários dos 
requerentes entre as instituições.



Desafios Gestão Assistência Social

� A concepção da politica pública como direito do cidadão e dever do Estado.
� Necessidade de capacitação das equipes, quando indicamos o material  

disponível em https://goo.gl/lrXAJg
– Guia para Técnicos e Gestores da Assistência Social – MDSA
– Documentos da Ação Civil Pública
– Formulários do BPC
– Legislação

� Articulação entre as políticas de assistência, saúde, educação e previdência 
social.

� Participação dos Conselhos de Políticas Públicas.



Muito obrigada pela atenção!

Contato:
 uss.gexctb@inss.gov.br


