PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
 ORIENTAÇÕES PARA A SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC
Descrição: O BPC é um benefício assistencial que assegura 1 (um)
salário mínimo mensal ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, e à
pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que
comprove não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem têlo provido por sua família.
As pessoas interessadas em ter acesso ao BPC, passam por
atendimento pela equipe técnica do CRAS ou do DAPS, que explicam
os requisitos, indicam a realização do CadÚnico (ou atualização, para
quem já tem) e preenchimento dos formulários oficiais do INSS, bem
como os agendamentos necessários nos postos do INSS.
Requisitos:
 Renda bruta mensal familiar inferior a ¼ de salário mínimo
vigente;
 Cadastro no CadÚnico Federal;
 Para idoso: ter mais de 65 anos;
 Para deficiente: laudo do médico comprovando a deficiência
(com CID) e avaliação (tanto social quanto médica) junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), para
comprovação de sua condição.
Serviço Online: Não
Telefone:
 CRAS Rocio – (13) 3841-1487
 DAPS – (13) 3841-3060
Endereço de e-mail:
 CRAS Rocio – cras.rocio@gmail.com
 DAPS – daps@iguape.sp.gov.br
Local de Entrada de Solicitação do Pedido:
 CRAS Rocio – Rua Francisco Marques de Aguiar, 205, Rocio
 DAPS – Rua Major Rebelo, 08, Centro
Período de Solicitação: Contínuo
Meios de contato: Presencial ou Telefone.
Dia e Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira das 8h00
às 11h30 e das 13h00 às 17h30.
Documentos Necessários:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
** Documentos para realizar/atualizar CadÚnico (apresentar
documentos originais de todos os moradores da residência);
- RG;
- CPF (para acesso ao BPC, TODOS moradores, inclusive crianças,
precisam ter este documento);
- título de eleitor;
- RG ou certidão de nascimento para os menores de 18 anos;
- Declaração escolar do ano vigente para as crianças e adolescentes;
- Comprovante de residência;
- Comprovantes de renda;
** Documentos para solicitar o BPC – formulários oficiais (site INSS)
e agendamento de perícia (135 ou site)
Forma de Acompanhamento: Presencial ou Telefone.
Observações: Apesar de fazermos as orientações do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), o usuário pode fazer a solicitação por si
próprio, através do preenchimento dos formulários do INSS, se o
CadÚnico já estiver feito/atualizado.
Órgão Responsável: Departamento de Assistência e Promoção
Social - DAPS

