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APRESENTAÇÃO
Quer dar entrada em seu Benefício de
Prestação Continuada - BPC, e não sabe  o
como? 

Este e-book auxilia você a entender, de forma
simples, como fazer a solicitação no sistema
do Meu INSS digital, apresentando o passo a
passo de como fazer.

Esperamos que o material auxilie profissionais
que prestam serviços de orientação e
socialização de informações junto a
população, assim como, as pessoas
interessadas diretamente na provisão desse
direito socioassistencial que compõe a
proteção social não contributiva.

Bom proveito! 
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Benefício de Prestação Continuada
BPC

 É um benefício da política de assistência social no
Brasil, operacionalizado pelo INSS e previsto na Lei
Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, em seu artigo 20 -  O benefício de
prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família.      

§ 1ºPARA OS EFEITOS DO DISPOSTO NO CAPUT,
A 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.    
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Com a solicitação do benefício de forma digital pelo
Meu INSS, a primeira coisa, é fazer sua senha
diretamente no site.

Ela precisa ter no mínimo 8 caracteres, sendo
números, letras maiúsculas e minúsculas e
símbolos (!,@,#,?).

Exemplo:@Assis1908

Também é necessário dispor de um endereço de
email (para o qual será encaminhado um código de
validação) e um número de telefone celular.

Exemplo: assis1908@gmail.com

COMO FAZER  A SENHA 
DO MEU INSS?
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Caso tenha dificuldade para criação da senha no site
do meu INSS, procure a agência da previdência social
mais próxima de sua residência, portando um
documento de identificação com foto e cpf e solicite
uma senha provisória. Ela terá validade de 24 horas,
portanto, durante esse período será necessário
cadastrá-la no site do MEU INSS e substituí-la por
uma senha permanente, conforme orientação acima.

ATENÇÃO!!!

https://meu.inss.gov.br

Então, vamos iniciar!!!!!!
Digite no seu navegador de internet:

CLICAR entrar .gov.br
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https://meu.inss.gov.br/


 - Digite o número do seu CPF.

- Você será direcionado para a página de criação da
sua conta/senha. Primeiro clique em cancelar e
depois tentar de outra forma.
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- Clique em li e estou de acordo. Marque em não sou
um robô e clique em continuar.

- Responda às perguntas de acordo com seus dados
pessoais e clique em continuar.
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- Em seguida confirme seus dados e clique em
continuar.

- Escolha para onde deseja que o inss envie o
código de ativação da sua conta/senha, se por
email ou celular. Em seguida informe seu endereço
de email ou número de celular. 

9



- Você receberá um código de seis números no
contato informado (email ou celular)

- Crie uma senha de acordo com as instruções
indicadas: no mínimo 8 caracteres, com letras
maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Em
seguida confirme.

Tudo certo, nesse momento você já tem a sua
senha do Meu INSS.
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No seu primeiro acesso será necessário confirmar
algumas informações sobre o seu histórico na
previdência social.

Se já contribuiu para previdência social, coloque  o
valor da sua última contribuição, caso nunca tenha
contribuído, clique em NUNCA CONTRIBUI PARA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
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Se já contribuiu para previdência social, coloque a
informação solicitada, caso nunca tenha
contribuído, clique em NUNCA CONTRIBUI
INDIVIDUALMENTE POR CARNÊ OU GUIA NOS
ÚLTIMOS ANOS.

Se já contribuiu para previdência social, coloque a
informação solicitada, caso nunca tenha
contribuído, clique em NÃO TRABALHO NAS
EMPRESAS CITADAS.
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Se já recebeu benefício da previdência social,
coloque a informação solicitada, caso nunca tenha
recebido, clique em NÃO RECEBI BENEFÍCIO
PREVIDÊNCIA SOCIAL NOS ÚLTIMOS ANOS.

Se já contribuiu para previdência social, coloque o
ano da sua última contribuição, caso nunca tenha
contribuído, clique em NÃO CONTRIBUI PARA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
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Se suas respostas estiverem todas corretas,
aparecerá essa tela.

Nesse 
momento

 você será direcionado
para a página inicial

novamente.

IMPORTANTE!
Caso não consiga criar sua senha realizando  esse passo

a passo,  por não possui todas as informações
solicitadas, por erros de cadastros ou por divergências

em suas informações, sugerimos que procure uma
agência do INSS e solicite uma senha provisória. Não
precisar de agendamento, basta ir à agência com

documento de identidade e CPF e solicitar.
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VAMOS AGORA
INICIAR A

SOLICITAÇÃO
DO BPC!



Clique aqui 

- 1º Passo: No site ou aplicativo MEU INSS, clique
em “Entrar”; digite seu CPF e clique em continuar.
Em seguida digite a senha “validada”, a mesma
criada no processo acima, ou a senha gerada pela
agência do INSS e clique em “Entrar”;

Digite seu CPF

Digite sua SENHA
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- 2º Passo: Clique em “Autorizar” para o uso de
dados pessoais; 

- 3º Passo: Clique em “Novo Pedido”; 

17



- 4º Passo: Clique em “Benefício Assistenciais”, e
escolha entre “Benefício Assistencial à pessoa com
Deficiência“ (se for pessoa com deficiência
independe da idade) ou “Benefício Assistencial ao
Idoso” ( a partir do dia que completar 65 anos).
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- 5º  Passo: Se aparecer a mensagem “Ocorreu um
erro ao buscar seus dados”, clique em “Atualizar”,
e adicione dados com endereço, celular e e-mail;

- 6º  Passo: Leia as “Informações do Serviço”,
clique em “Declaro que li e autorizo o uso de
dados”, depois em “Avançar”. 
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- 7º Passo: A tela a seguir vai apresentar as
informações extraídas do Cadastro Único. Você
deve vincular os dados de grau de parentesco e
estado civil com o requerente. 

FIQUE
SABENDO!

DESDE O DECRETO 8.805/2016, PARA
SOLICITAR E MANTER O BPC É

OBRIGATÓRIO ESTAR INSCRITO NO
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS
SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E TER
SEUS DADOS ATUALIZADOS A CADA 

2 anos
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8805.htm


Caso seja a primeira vez que está se
cadastrando, ou esteja realizando alguma

alteração em seu cadastro, espere um mês,
para solicitar o benefício no Meu INSS,

tempo em que seu cadastro será validado,
e as suas informações migrarão para os

sistemas que serão consultados pelo INSS.

Atualmente o cadastroúnico é online, a sugestãodo tempo, é somente paraassegurar que nãoocorrerá nenhumproblema com a migraçãodas informações para o
INSS.
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FIQUE 
ATENTO!



ATENÇÃO: VOCÊ POSSUI GASTOS RELACIONADOS
COM SUA DEFICIÊNCIA OU IDADE AVANÇADA?
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Essa pergunta se refere a possibilidade do interessado
acessar o BPC mesmo que não esteja dentro do critério da
renda, ou seja; per capita - superior a 1/4 do salário mínimo. 
Atualmente a Ação Civil Pública - ACP nº 5044874-
22.2013.4.04.7100/RS, permite que seja avaliado o
comprometimento de renda em razão dos gastos com itens
específicos como: medicamentos, consultas na área de
saúde, fraldas descartáveis e/ou alimentação especial.

ATENÇÃO! Caso você esteja na condição de renda
superior a 1/4 do salário mínimo e responda NÃO, o

benefício será automaticamente indeferido. Se
responder SIM, deverá anexar os seguintes

documentos: nota fiscal que comprove o gasto,
receita do medicamento, documento médico que

informe o uso de fralda descartável ou
alimentação especial, além do documento

(denegatória) da prefeitura ou estado que informe
que o serviço público não dispõe de tal item.

 

Caso a família tenha renda per capta
igual ou inferior a 1/4 do salário
mínimo deverá responder NÃO.



- 8º  Passo:  Confirme seus dados pessoais como
telefone, e-mail e demais perguntas; clique em
“SIM” para acompanhar o processo via canais
remotos 135, e-mail e pelo Meu INSS; e clique em
“Avançar”; 
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- 09º Passo: Anexe documentos (imagem/foto ou
PDF), como a documentação pessoal do
requerente e do grupo familiar, para análise do
pedido e clique em avançar.

- 10º Passo: Selecione uma “Unidade do INSS”
para lhe atender e clique em “Avançar”;
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- 11º Passo: Selecione em “Órgão Pagador” 

- 12º Passo: Para Finalizar a sua solicitação,
confirme os dados informativos, clique em
“Declaro” que li e concordo com as informações
acima”, e depois em “Avançar”; 
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- 13º Passo: Clique em “Gerar Comprovante”. 
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Se a solicitação do BPC
for para pessoa com
deficiência, teremos

outros passos, o
agendamento da

perícia médica e da
avaliação social.

ATENÇÃO? 

Em detalhar atendimento a distância clique em
“Agendar” para avaliação social e "Agendar"
para perícia médica. Lembre-se que você terá
que agendar os dois procedimentos - avaliação
social e perícia médica - um de cada vez,
independente da ordem.

Agendar Avaliação Social 

Agendar Perícia Médica 
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- Em seguida clique em Avançar.

28



- Confirme as informações sobre dados pessoais
do requerente e clique em avançar.

- Busque a agência do INSS mais próxima de sua
residência para agendamento de atendimento
presencial (a consulta pode ser por CEP, município
ou localização).
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 - Selecione a agência e clique em Avançar

- Confira as informações do requerente, clique em
“Declaro que li e concordo com as informações
acima” e clique em Avançar
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- Automaticamente você será direcionado para a
página de Detalhamento e verá a data, local e
horário de seu agendamento. Caso queria o
comprovante do seu agendamento clique na lupa
no canto direito da tela.
 

Avaliação Social

Perícia Médica
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COMO
ACOMPANHAR

SUA
SOLICITAÇÃO? 



Clique aqui 

Digite seu CPF

Digite sua SENHA

- 1º Passo: Entre no aplicativo ou site do meu INSS
com seu CPF e Senha; 
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- 2º Passo: Clique em “Consultar Pedidos” e
Localize o seu requerimento atual;

- 3 Passo: Observe sempre o status da Situação e
clique em Detalhar (Pode sair de “EM ANÁLISE”
para “EM EXIGÊNCIA”);
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- 4 Passo: Ao clicar em detalhar você terá acesso a
todas as movimentações do seu pedido.

- 5 Passo: Observar sempre se há novos
“Comentários”. Para isso tem que clicar na “barra
de rolagem” do lado direito da tela, descer a
página até o final e olhar a baixo das “Informações
Adicionais” (Se não houver comentários é por que
ainda não há registros para o seu pedido).

Comentários
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As legislações , em especial a do BPC,  vêm
sofrendo alterações, consequentemente os
sistemas reproduzem essas mudanças.
Portanto, importante levar em consideração o
período em que o manual foi elaborado outubro
de 2021. 

Tentaremos a cada mudança realizar as devidas
atualizações no material.

ATENÇÃO!!!
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 UM DIREITO SOCIAL NÃO-

CONTRIBUTIVO, NUM PAÍS DE

CIDADANIA REGULADA, QUE

NÃO UNIVERSALIZOU

TRABALHO ASSALARIADO E

PROTEÇÃO SOCIAL, É UMA

CONQUISTA HISTÓRICA! 
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