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APRESENTAÇÃO  

Prezados Gestores Municipais; 

Com a publicação do Decreto Federal nº 8.805, de 07 de julho de 2016, 

tornou-se obrigatório, desde novembro de 2016, para o requerimento, a 

concessão e a revisão bienal do BPC, que as famílias estejam inscritas no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com 

informações atualizadas. 

Desse modo, e a partir das dúvidas apresentadas pelas gestões municipais, 

a Coordenação Estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família apresenta 

o presente documento, com respostas aos principais questionamentos afeto ao 

processo de cadastramento dos beneficiários do BPC no CadÚnico. 

Ressaltamos que o objetivo da Coordenação Estadual é oferecer um 

instrumento de consulta rápida para auxiliar os gestores e técnicos municipais 

na solução dos principais entraves que surgem durante suas rotina de trabalho, 

porém, a leitura completa da Instrução Operacional Conjunta SNAS/SAGI 

nº 1/2019, da Secretaria Nacional de Assistência Social, que estabelece 

procedimentos e prazos para inclusão e atualização cadastral dos beneficiários 

do BPC e de suas famílias no CadÚnico, continua sendo fundamental e 

indispensável para os profissionais municipais envolvidos na gestão e operação 

do CadÚnico. 

  

Elder Gabrich 

Coordenador Estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 

Diretor de Gestão do CadÚnico e Programas Socioassistenciais  
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1) O que é o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social? 

De acordo com a Instrução Operacional Conjunta SNAS/SAGI nº 1/2019: 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é direito garantido 

pela Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS (Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e pelo Decreto nº 6.214, de 

26 de setembro de 2007 (e suas alterações subsequentes), e consiste no pagamento 

de um salário mínimo mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e a pessoas 

com deficiência de qualquer idade. Para a concessão do benefício, em ambos os 

casos, a renda per capita familiar mensal deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo vigente. 

2) É necessário ser contribuinte com a Previdência Social? 

Para receber o BPC não é preciso ter contribuído para a Previdência Social. Ainda, o 

benefício não pode ser recebido em conjunto com outro benefício da Seguridade 

Social (como, por exemplo, seguro desemprego, aposentadoria e pensão) ou de 

outro regime, exceto a assistência médica, as pensões especiais de indenização e a 

remuneração de contrato de aprendizagem. 

3) É necessário ter Cadastro Único? 

Com a publicação do Decreto nº 8.805, de 7 de julho de 2016, tornou-se obrigatório, 

desde novembro de 2016, para o requerimento, a concessão e a revisão bienal do 

BPC, que as famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (Cadastro Único) com informações atualizadas. A utilização do 

Cadastro Único possibilita o conhecimento mais aprofundado do perfil 

socioeconômico das famílias por possuir informações sobre renda, moradia, 

trabalho e escolaridades destas famílias.  

4) E no caso de uma pessoa com deficiência?  

É necessário preencher o Bloco – 6 (Pessoa com Deficiência) do Formulário de 

Cadastramento durante a entrevista para inclusão no CadÚnico. A identificação de 
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pessoas com deficiência é auto declaratória, ou seja, se a pessoa se declarar 

deficiente, o bloco deverá ser preenchido.  

No entanto, a declaração de deficiência no CadÚnico não é suficiente para se obter 

o BPC, o processo de concessão deste benefício envolve uma perícia médica para 

atestar o grau de deficiência do requerente. 

Os beneficiários do BPC que recebem o benefício por apresentarem doenças 

incapacitantes poderão ser identificados como pessoas com deficiência caso tenham 

limitações para a realização das atividades diárias da vida cotidiana. Nesse caso, 

deverá ser informada a deficiência ocasionada pela doença no Bloco 6 – Pessoas 

com Deficiência do Formulário de cadastramento. 

5) A renda do benefício deve ser declarada durante a entrevista para 

cadastramento no CadÚnico? 

Sim. É obrigatório, de acordo com a Instrução Operacional Conjunta SNAS/SAGI nº 

1/2019: 

Para o público que recebe o benefício, é importante atentar para o correto 

preenchimento, no Cadastro Único, do campo 8.09, item 2 – “Aposentadoria, 

aposentadoria rural, pensão ou BPC/LOAS”, no qual é obrigatório registrar a 

renda bruta recebida em função do BPC no formulário do titular do benefício. 

É importante destacar que, mesmo que o benefício seja recebido pelo representante 

legal da pessoa idosa ou com deficiência (por exemplo, tutor ou curador), a renda 

deve ser registrada no cadastro do beneficiário. 

6) Qual outra informação é necessária no cadastro? 

Conforme determina a Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 

2018, o CPF é obrigatório para TODOS os membros da família para a concessão do 

BPC, inclusive crianças e adolescentes. Dessa forma, os números de CPF de todos os 

membros da família deverão ser registrados no Cadastro Único, no campo 5.02 do 
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Bloco 5 – Documentos, para possibilitar a identificação do beneficiário e de sua 

família no momento da avaliação do benefício pelo INSS. 

Atenção: Para a inclusão de uma família no CadÚnico é necessário apresentar 

somente o CPF ou título de eleitor do Responsável Familiar e algum documento de 

identificação dos demais membros da família. No entanto, para o caso específico 

dos beneficiários do BPC, é obrigatório apresentar o CPF de todos os membros da 

família durante o cadastramento. 

7) É obrigatório o requerente do benefício ou beneficiário ser o 

Representante Familiar (RF) no cadastro? 

Não há obrigatoriedade de o requerente ou o beneficiário do BPC ser o 

Responsável pela Unidade Familiar (RF). Qualquer pessoa maior de 16 anos que 

resida e compartilhe renda e despesas com o idoso ou a pessoa com deficiência 

requerente ou beneficiária do BPC poderá se declarar RF e, assim, realizar o cadastro 

da família, incluindo o requerente ou beneficiário do BPC como um dos 

componentes da família. Lembre-se que durante o cadastramento, o CPF de todos 

os membros da família deve ser apresentado. 

8) Em quais situações não há possibilidade de cadastramento? 

Em função da legislação do Cadastro Único e de regras do Sistema de Cadastro 

Único, não é possível realizar a inclusão cadastral de famílias em algumas situações 

excepcionais, como: 

I - pessoas menores de 16 anos que vivam sozinhas; 

II - pessoas menores de 16 anos que, mesmo tendo uma família, estejam internadas 

em hospital ou se encontrem em serviço de acolhimento há mais de 12 meses; 

III - pessoas maiores de 16 anos incapazes que vivam sozinhas e não possuam 

representante legal; e 
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IV - pessoas maiores de 16 anos incapazes que, mesmo tendo uma família, estejam 

internadas em hospital ou se encontrem em serviço de acolhimento há mais de 12 

meses e não possuam representante legal. 

Nos casos acima, a inclusão no Cadastro Único não será exigida para fins de 

concessão ou manutenção do BPC. Contudo, será necessário preencher o 

“Formulário de Impossibilidade de Inclusão ou Atualização no Cadastro Único” 

disponível no CECAD, acessível via Sistema de Gestão do Programa Bolsa 

Família (SIGPBF), conforme orientações da seção 3.3 da Instrução Operacional 

Conjunta SNAS/SAGI nº 1/2019. 

9) E quando o beneficiário possui Cadastro Único e não é possível 

atualizar o cadastro?  

Podem ocorrer situações em que uma pessoa requerente ou beneficiária do BPC já 

esteja inscrita no Cadastro Único, mas, no período compreendido entre a última 

entrevista e o momento atual, houve mudança na condição da pessoa, 

impossibilitando a atualização cadastral. Essa situação pode ocorrer nas 4 (quatro) 

hipóteses descritas no tópico anterior, a saber: 

I - pessoas menores de 16 anos que vivam sozinhas; 

II - pessoas menores de 16 anos que, mesmo tendo uma família, estejam internadas 

em hospital ou se encontrem em serviço de acolhimento há mais de 12 meses; 

III - pessoas maiores de 16 anos incapazes que vivam sozinhas e não possuam 

representante legal; e 

IV - pessoas maiores de 16 anos incapazes que, mesmo tendo uma família, estejam 

internadas em hospital ou se encontrem em serviço de acolhimento há mais de 12 

meses e não possuam representante legal. 
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10) O que se deve fazer nesses casos? 

Para os casos em que não seja possível incluir ou atualizar o cadastro da família do 

requerente ou do beneficiário do BPC no Cadastro Único descritos acima, a gestão 

municipal ou distrital deverá preencher o “Formulário de Impossibilidade de Inclusão 

ou Atualização no Cadastro Único”, acessando-o por meio do CECAD, disponível no 

Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF) . Os perfis de gestor 

municipal e de técnico municipal podem preenchê-lo no próprio sistema. Após o 

preenchimento, o formulário deve ser impresso, carimbado e assinado pelo gestor 

ou responsável municipal do Cadastro Único. 

O “Formulário de Impossibilidade de Inclusão ou Atualização no Cadastro Único” 

deverá ser preenchido e salvo no sistema, possibilitando que as informações sejam 

armazenadas em banco de dados e utilizadas pela gestão do BPC. 

11) Há exceções para os casos de impossibilidade de cadastramento? 

Sim. No caso de menores de 16 anos: 

Há uma exceção para esses casos, prevista no art. 8º da Portaria MDS nº 177/2011: 

“As crianças e adolescentes em situação de abrigamento por mais de 12 meses 

poderão ser cadastrados no domicílio de sua família, desde que seja emitido parecer 

do Conselho Tutelar atestando que existem condições para a reintegração da criança 

ou adolescente à família”. Nessa hipótese, também pode ser elaborado parecer por 

Assistente Social e realizado o cadastramento da criança ou do adolescente no 

cadastro da família de origem. 

No caso de maiores de 16 anos: 

No caso de pessoas maiores de 16 anos incapazes que possuam representante 

legal, ainda que vivam sozinhas ou estejam internadas em hospital ou se encontrem 

em serviço de acolhimento há mais de 12 (doze) meses, o cadastramento poderá 
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ser realizado pelo representante legal, em nome do requerente ou beneficiário 

do BPC, da seguinte forma:  

a) Para maiores de 18 anos interditados, o curador deverá apresentar termo de 

curatela ou tomada de decisão apoiada, prevista na Lei Nº 13.146, de 06 de julho 

de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), no momento do cadastramento; 

b) Para pessoas com 16 e 17 anos incapazes, o tutor ou guardião deverá apresentar 

termo de tutela ou termo de guarda. 

Em ambas as situações, o cadastramento é feito em nome da pessoa representada, 

ou seja, é o requerente ou beneficiário do BPC que constará como RF no Cadastro 

Único, mas o representante legal é quem assinará o formulário da entrevista. 

12) Todos os beneficiários do BPC devem estar cadastrados no Cadastro 

Único?  

Não. O Decreto nº 8.805/2016 condiciona a concessão e a revisão do BPC somente 

às famílias inscritas no Cadastro Único com informações atualizadas, ou seja, cuja 

inclusão ou última atualização tenha sido realizada há menos de 24 meses. 

Caso se verifique que a família do beneficiário/requerente esteja cadastrada, mas 

sem a inclusão do beneficiário/requerente do BPC no grupo familiar, o cadastro deve 

ser atualizado com a inclusão do titular do benefício, observando o conceito de 

família do Cadastro Único. É importante lembrar que não há obrigatoriedade de o 

requerente ou o beneficiário do BPC ser o Responsável pela Unidade Familiar (RF), 

basta que ele seja um dos membros da família cadastrada. Também é necessário 

ressaltar a necessidade de que seja apresentado o CPF de todos os membros da 

família nos caso que o cadastro esteja sendo feito para pleitear ou continuar 

recebendo o BPC.  

No entanto, como já mencionado nas questões 08, 09, 10 e 11 existem situações em 

que pessoas não podem ser cadastradas no CadÚnico. Nesses casos, deve ser 
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preenchido o Formulário de Impossibilidade de Inclusão ou Atualização no Cadastro 

Único 

13) Como tem sido feito o cadastramento dos beneficiários que já 

recebem o BPC?  

Conforme mencionado na Questão 3, com a publicação do Decreto nº 8.805, de 7 

de julho de 2016, tornou-se obrigatório, desde novembro de 2016, para o 

requerimento, a concessão e a revisão bienal do BPC, que as famílias estejam 

inscritas no CadÚnico. Os beneficiários do BPC devem seguir o calendário de 

cadastramento, conforme a Portaria MC nº 631, de 09 de abril de 2019. 

Os beneficiários ainda não inscritos no Cadastro Único foram divididos em 12 (doze) 

lotes mensais entre os anos de 2019 e de 2020, organizados de acordo com o mês 

de aniversário do beneficiário, conforme o cronograma a seguir: 

Cronograma de escalonamento de cadastramento de beneficiários do BPC 
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14) E quais foram (e estão sendo) as repercussões sobre o não 

cadastramento dos beneficiários do BPC no Cadastro Único ou falta de 

preenchimento do Formulário de Impossibilidade de Inclusão ou 

Atualização no Cadastro Único? 

As repercussões nos benefícios daqueles beneficiários que não se cadastraram no 

CadÚnico ou não tiveram a inclusão do “Formulário de Impossibilidade de Inclusão 

ou Atualização no Cadastro Único” no CECAD foram o bloqueio do benefício, 

seguida da suspensão, caso a situação não fosse regularizada. Mesmo que o 

beneficiário esteja com seu benefício suspenso ainda é possível voltar a recebe-lo, 

desde que regularize suas pendências junto ao CadÚnico e/ou INSS. Benefícios 

bloqueados podem ser sacados após o desbloqueio. Benefícios suspensos não 

podem mais ser sacados, caso a suspensão seja revertida, o beneficiário não 

receberá os benefícios perdidos durante o período de suspensão.  

Para os beneficiários incluídos no primeiro lote, que são aqueles que nasceram no 

mês de janeiro, foram enviadas cartas em abril de 2019, informando da necessidade 

de cadastramento no CadÚnico para permanecer recebendo o benefício do BPC. Os 

beneficiários nascidados em fevereiro receberam cartas em maio e assim 

sucessivamente, conforme o cronograma apresentado na Questão 13. 

Para os beneficiários nascidos em janeiro, caso fosse comprovado que o beneficiário 

recebeu esta carta, mediante assinatura de Aviso de Recebimento, e mesmo assim 

não se cadastrou, seu benefício foi bloqueado no período de 01 a 30/06/2019. 

Assim, foi necessário que beneficiários nesta situação entrassem em contato com o 

INSS pelo telefone 135 para desbloquear o pagamento do benefício.  

O prazo para inscrição no Cadastro Único para os beneficiários do primeiro lote 

encerrou-se em 30/06/2019, independente de ter ocorrido o bloqueio do benefício 

ou não. Após esta data, os beneficiários que ainda não estavam cadastrados no 

Cadastro Único tiveram o pagamento do benefício suspenso a partir de julho de 

2019. Em seguida, para que pudesse voltar a receber, o beneficiário teve que fazer 
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o cadastramento de sua família no CadÚnico e, após, procurar presencialmente uma 

agência de atendimento do INSS para solicitar a reativação do pagamento do 

benefício. 

15) Como o Gestor Municipal do PBF pode encontrar os beneficiários 

que precisam incluir/atualizar o cadastro no CadÚnico? 

As gestões municipais e distrital devem se organizar para convocar e atender 

prioritariamente as famílias de beneficiários do BPC cuja data de nascimento esteja 

vinculada ao mês do lote corrente. 

As listas disponíveis no SigPBF são atualizadas periodicamente, de forma a permitir 

o acompanhamento da evolução do processo de cadastramento no território, e 

estão organizadas por município, considerando os endereços das famílias 

constantes nos registros do INSS. 

Listagens com informações do município de residência e local de pagamento 

do benefício 

Ao acessar o SIGPBF, o usuário deverá clicar no menu “Administrativo > Transmissão 

de Arquivos > Upload/Download de arquivos”. 

Em seguida, o usuário deverá clicar na subpasta “Inclusão BPC 2019” e localizar o 

arquivo do seu município cujo nome possui o seguinte padrão: 

“UF_NOMEMUNICIPIO_CODIGOIBGE_BPC_ INCLUSAO_2019.csv” 

Estarão disponíveis duas listagens para que possa ser feito a gestão do 

cadastramento dos usuários:  

1. Lista de beneficiários do BPC para inclusão no Cadastro Único dos beneficiários 

que residem no município. Nome padrão do arquivo:  

“UF_NOMEMUNICIPIO_CODIGOIBGE_BPC_INCLUSAO_2019.csv” 
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2. Lista de beneficiários do BPC para inclusão no Cadastro Único dos beneficiários 

que residem em outro município, mas cujo local de pagamento é no seu 

município. Nome padrão do arquivo:  

“UF_NOMEMUNICIPIO_CODIGOIBGE_BPC_PAGAMENTO_2019.csv” 

É importante ressaltar que estes arquivos não são disponibilizados para os perfis 

estaduais do Sistema SigPBF, ou seja, apenas os técnicos do município conseguirão 

acessar estes documentos, não é possível que a gestão estadual baixe estas listagens 

e envie para as gestões municipais.  

Além disso, para os casos dos beneficiários que residem em outro município, mas 

cujo local de pagamento é no seu município, os gestores municipais do PBF dos dois 

municípios envolvidos devem entrar em contato para possibilitar o cadastramento 

do beneficiário. Ressalta-se que o beneficiário deve ser cadastrado no município em 

que reside, não no município em que saca o benefício. 

16) Já fiz a inclusão do beneficiário no Cadastro Único, porém ele ainda 

aparece na minha listagem, o que deve ter acontecido?  

Pode ocorrer a situação em que o beneficiário do BPC encontra-se cadastrado, no 

entanto, seu nome continua a constar na lista de cadastramento disponibilizada para 

o município ou Distrito Federal. Nesses casos, deve-se primeiramente identificar se 

as informações do beneficiário do BPC estão registradas de maneira correta no 

Cadastro Único. São particularmente importantes os campos: 

4.02 - Nome completo;  

4.06 – Data de nascimento; 

4.09 – Nome completo da mãe; e 

5.02 – Número de inscrição do CPF. 
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Caso seja identificada divergência entre a informação das listagens do SigPBF - e os 

dados constantes no Sistema de Cadastro Único estejam corretos -, isto pode indicar 

que as informações registradas no INSS estão desatualizadas ou incorretas. Podem 

ser erros de digitação, abreviatura ou mudança de nome (de solteiro para casado, 

por exemplo, tanto devido a casamento como ao divórcio). Nesse caso, a família 

deverá ser orientada a entrar em contato com o INSS para solicitar a correção ou 

atualização do cadastro do beneficiário, apresentando seus documentos pessoais. 

17) Existe um prazo máximo para que o beneficiário do BPC suspenso 

por falta de cadastramento no CadÚnico ou ausência de preenchimento 

do Formulário de Impossibilidade regularize sua situação? 

Sim. Após o bloqueio, o beneficiário tem 60 dias para regularizar sua situação junto 

ao INSS, caso a situação não seja regularizada, o benefício é cancelado e ele deverá 

solicitá-lo novamente. 
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