BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA - BPC

Secretaria Nacional de Assistência Social
Departamento de Benefícios Assistenciais e Previdenciários

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC
Benefício da Política de Assistência Social, individual, não
vitalício, não contributivo, que garante o pagamento mensal
de 01 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer
idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir
meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família.

O BPC está sob a
coordenação e gestão do
Ministério do
Desenvolvimento Social –
MDS e é operacionalizado
pelo Instituto Nacional de
Seguro Social – INSS

REGULAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
Lei nº 8.742/1993
– Lei Orgânica da
Assistência Social;
Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa
com Deficiência

Constituição Federal,
art. 203, inciso V;

Decreto nº 6.214/2007;

Decreto nº 8.805/2016;

Portarias regulamentares

ALTERAÇÕES RECENTES NA REGULAMENTAÇÃO DO BPC

Portaria Interministerial MDS/MP/MF nº
2, de 7 de novembro de 2016

Decreto nº 8.805, de 7 de julho de
2016 (altera o Decreto Nº 6.214/07)

Portaria Conjunta MDS/INSS nº 1, de 3
de janeiro de 2017

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NORVATIVAS BPC
As inscrições no CPF e também no Cadastro Único agora são requisitos para a concessão, manutenção e revisão do BPC.

A renda familiar passou a ser declarada no momento da inscrição da família do requerente no Cadastro Único.

Etapas de revisão: cadastramento no Cadastro Único, confrontação de informações em bases de dados, reavaliação médica e social.

Inclusão do contrato de aprendizagem de qualquer pessoa do grupo familiar no rol das rendas não computadas.

O Cadastro deve estar atualizado para a concessão ou manutenção do BPC.

O benefício será suspenso caso o beneficiário não realize a inscrição ou a atualização no Cadastro Único, observado o prazo normativo.
A avaliação da deficiência observará o instrumento a ser criado, conforme disposto na LBI.

Benefício de Prestação Continuada
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CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS NO CADASTRO ÚNICO – ABRIL/2018

Fonte: Painel de monitoramento – MDS/2018

Ações de comunicação para o cadastramento

envio regular de informes para as
gestões nos Estados e nos municípios;
disponibilização de modelos de cartazes
e folders para impressão;
publicação de Guia sobre a
operacionalização do BPC voltado a
gestores e técnicos da assistência;
mensagem em extrato de saque de
pagamento do benefício;

mobilização social que inclui contato
telefônico direto com beneficiários e
inserções ao vivo em rádios comunitárias

Critérios para elegibilidade

Pessoa idosa e a pessoa
com deficiência

Ter renda
mensal bruta
familiar per
capita inferior a
¼ do salário
mínimo;

Estar inscrito no
Cadastro Único,
junto com seu
grupo familiar, e
este deverá estar
atualizado nos
últimos 2 anos;

Pessoa com deficiência: de qualquer idade, entendida como aquela que apresenta impedimentos de
longo prazo (produzem efeitos pelo prazo mínimo de dois anos) de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;

Pessoa idosa: com idade
de 65 (sessenta e cinco)
anos ou mais

Possuir
inscrição no
Cadastro de
Pessoas Físicas
– CPF
(beneficiário e
grupo familiar);

Não possuir
outro benefício
no âmbito da
Seguridade
Social ou de
outro regime,
inclusive o
segurodesemprego,
salvo o de
assistência
médica e a
pensão
especial de
natureza
indenizatória;

Conceito de família e renda
Família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os
pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde
que vivam sob o mesmo teto;

Não são computados como renda
mensal bruta familiar:

Renda mensal bruta familiar é a soma
dos rendimentos brutos auferidos
mensalmente pelos membros da família
composta por salários, proventos,
pensões, pensões alimentícias, benefícios
de previdência pública ou privada,
seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho
não assalariado, rendimentos do mercado
informal ou autônomo, rendimentos
auferidos do patrimônio, Renda Mensal
Vitalícia e Benefício de Prestação
Continuada

* benefícios e auxílios assistenciais
de natureza eventual e
temporária;
* valores oriundos de programas
sociais de transferência de renda;
* bolsas de estágio
supervisionado;
* pensão especial de natureza
indenizatória e benefícios de
assistência médica
* rendas de natureza eventual ou
sazonal;
* rendimentos decorrentes de
contrato de aprendizagem.

Outros aspectos

A renda sazonal ou
eventual, que
consiste nos
rendimentos não
regulares
decorrentes de
atividades eventuais
exercidas em caráter
informal, não serão
computadas na
renda bruta familiar
desde que o valor
anual declarado
dividido por doze
meses seja inferior a
um quarto do
salário mínimo
(atualmente R$
2.811,00);

Somente quando
se tratar de BPC
para a pessoa
idosa, não será
calculado na
renda mensal
familiar o BPC
recebido por
outra pessoa
idosa, conforme
dispõe o parágrafo
único do artigo 34
do Estatuto do
Idoso, Lei nº
10.741, de 1º de
outubro de 2003.

O BPC pode ser
acumulado com a
remuneração advinda
de contrato de
aprendizagem, (limitado
ao período máximo de
2 anos); Também pode
ser beneficiário do BPC
o brasileiro naturalizado
e as pessoas de
nacionalidade
portuguesa (em
consonância com o
disposto no Decreto nº
7.999, de 8 de maio de
2013), que comprovem
em ambos os casos
residência no Brasil;

A condição de
acolhimento em
instituições de
longa
permanência,
como abrigo,
hospital ou
instituição
congênere não
prejudica o direito
do idoso ou da
pessoa com
deficiência ao
Benefício de
Prestação
Continuada;

A concessão do
benefício ficará
sujeita à avaliação
da deficiência e do
grau de
impedimento,
composta por
avaliação médica e
avaliação social
realizadas por
médicos peritos e
por assistentes
sociais do Instituto
Nacional de
Seguro Social –
INSS;

O instrumento de
avaliação está
regulamentado
pela Portaria
Conjunta
MDS/INSS nº 2, de
30/03/2015.

SIGNIFICADO E ALCANCE DO BPC
Mecanismo da
proteção
social brasileira no
enfrentamento à
pobreza e à
desigualdade social.

Compromisso do
Estado brasileiro
em garantir o
direito de proteção
social para além do
acesso ao trabalho

alcança segmentos populacionais
em vulnerabilidade pelo ciclo de
vida ou deficiência, agravada pela
situação de pobreza ou extrema
pobreza e que, historicamente, não
tiveram acesso pleno às políticas
básicas, tais como educação, saúde
ou trabalho

O BPC não funciona como
desestímulo ao trabalho.
Boa parte das pessoas que
recebem o BPC
trabalharam durante toda a
vida na informalidade, visto
que o trabalho formal
nunca foi um direito
universal no Brasil.

Direito
constitucional visão
do direito

garante renda
mensal de
cidadania
Vinculado ao
salário
mínimo

O Benefício de Prestação Continuada integra a proteção social básica do
Sistema Único de Assistência Social (Suas)

Segurança de
Renda do
Sistema Único
de Assistência
Social

A principal provisão que materializa
o direito à assistência social como
política não contributiva: direito
do cidadão e dever o Estado.

É a maior expressão
orçamentária de
proteção social na
política da assistência
social

Beneficia 4,5 milhões de pessoas: 2,5 milhões de pessoas com

deficiência e mais de 2 milhões de pessoas idosas

RECURSOS INVESTIDOS NO BPC
Recursos investidos, por espécie, ano de 2017

22.436.422.939
44,6%

27.855.992.869
55,4%

Total de recursos pagos no ano de 2017: R$ 50.292.415.808

Pessoa com Deficiência

Pessoa Idosa

Fonte: SINTESE/DATAPREV, consulta efetuada on line com carga de referência de dezembro de 2017.

Evolução anual dos benefícios ativos por espécie, Brasil, jan/1996 a jun/2018
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R$ 1.939.458.924,70
recurso pago em maio/2018

R$ 23.685.155.424,00
previsão anual de recursos

Fonte: Folha de pagamentos do INSS competência 05/2018

COBERTURA DO BPC – DADOS BRASIL – ABRIL/2018

Fonte: Painel de monitoramento – MDS/2018

ARTICULAÇÃO ENTRE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de
Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

A integração/articulação entre os serviços
socioassistenciais do SUAS e os programas e benefícios
de transferência de renda estabelece o elo necessário
entre a segurança de renda e às seguranças de convívio
familiar, comunitário e de desenvolvimento da
autonomia previstas na Política Nacional de Assistência
Social, de modo a materializar os direitos
socioassistenciais.

A gestão integrada é uma estratégia para
potencializar o impacto dos programas e
benefícios de transferência de renda e dos
serviços socioassistenciais do SUAS.

Serviços de assistência
social são completude
necessária ao BPC

No âmbito da Vigilância
Socioassistencial fica
reforçada a
responsabilidade de
monitorar a realização da
busca ativa destas famílias
para inserção nos serviços
socioassistenciais

NOB – SUAS 2012: O
crescimento da cobertura
dos benefícios
socioassistenciais de
transferência de renda
(PBF e BPC), suscitou
novas demandas para o
trabalho com famílias

RESULTADOS E IMPACTOS

BPC - alcançar os
estratos mais pobres da
população;

Fonte: SAGI/MDS/2010

o valor do benefício
de 1 salário mínimo,
contribui para retirar da
indigência e da
pobreza a grande
maioria dos
beneficiários;

renda advinda do BPC
representa 79% do
orçamento dessas
famílias, e em 47% dos
casos, é a única.

30% dos requerentes
do BPC que tem acima
de 65 anos também
apontam deficiência.

Baixa escolaridade –
média de 3 anos de
estudo entre pessoas
idosas requerentes do
BPC;

85% acessam ao SUS;
e 35% recebem visitas
de agentes
comunitários de
saúde em seus
domicílios

O BPC é entendido
como direito por
72% dos
entrevistados

80% dos beneficiários
(idosos e PCD)
possuem autonomia
na tomada de decisão
que causam impacto
na sua vida; mais de
50% administra os
próprios recursos

Sobre cuidados – 47%
dos entrevistados
precisam de cuidados;
21% precisam e não
recebem; dos quase
80% dos idosos que
recebem cuidados,
este advém de outro
familiar

Condição delicada de
insegurança alimentar
– baixíssima
participação nos
programas como
Bancos de alimentos;
hortas comunitárias,
Restaurantes
Populares, CONSAD,
entre outras

Departamento de Benefícios Assistenciais e Previdenciários
Fone: (61) 2030-2921
bpc@mds.gov.br

