
INFORME 
 

Prorrogado prazo de inscrição no Cadastro Único para 
beneficiários do BPC  

 
A pandemia do novo Coronavírus tem sido um desafio para todos nós, gestores da Assistência 
Social. Com ela, todo o planejamento das ações para 2020 teve de ser revisto, pensando, 
sempre, na segurança de sobrevivência (renda e autonomia), acolhida e convivência familiar dos 
indivdíduos e grupos familiares.  
 
Para as pessoas atendidas nos serviços ofertados pela rede socioassistencial e para aqueles que 
recebem benefícios socioassistenciais, em especial para os beneficiários do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), o momento ainda é de cautela. 

 
Por esse motivo, o Ministério da Cidadania publicou a Portaria nº 508, de 20 de outubro de 2020, 
que estabelece nova alteração no calendário de bloqueio e suspensão do pagamento de 
benefícios que já estava previsto na Portaria nº 631/2019, que trata dos procedimentos para 
beneficiários do BPC que ainda não fizeram sua inscrição no Cadastro Único. 
 
É importante mencionar que a Portaria nº 631/2019 já havia sido modificada duas vezes em 2020: 
em junho, com a Portaria nº 427/2020, e em agosto, com a Portaria nº 469/2020. 
 
O novo calendário agora está assim: 

 

Lote Mês de 
aniversário do 

beneficiário 

Competência de bloqueio 
(somente para quem não 

recebeu carta) 

Data limite 
para o 

cadastramento 

Competência 
inicial da 

suspensão 

9º Setembro Fevereiro/2020 31/12/2020 Janeiro/2021 

10º Outubro Janeiro/2021 30/01/2021 Fevereiro/2021 

11º Novembro Fevereiro/2021 02/03/2021 Março/2021 
12º Dezembro Março/2021 30/03/2021 Abril/2021 

 
Mesmo que os bloqueios sejam retomados somente no próximo ano, é fundamental que os 
gestores de todo o país, principalmente daqueles municípios que ainda têm beneficiários do BPC 
fora do Cadastro, reúnam esforços para conclusão dessa tarefa.  
 
O bloqueio é um procedimento que buscamos evitar, pois sabemos que muitas famílias têm 
segurança de renda com o BPC. Para isso, é importante que o gestor acesse as listas de 
beneficiários do seu município que necessitam ser incluídos no Cadastro Único, identifique o 
quantitativo de pessoas a serem cadastradas e planeje as ações mais adequadas para o 
atingimento da meta de 100% de beneficiários cadastrados no território. Identificar os bairros 
nos quais as famílias moram, por exemplo, auxilia na definição dos locais para montagem de 
postos de cadastramento, que podem, inclusive, ser organizados de forma itinerante 
(percorrendo vários bairros). Utilizar os mais diversos canais de comunicação também é 
importante: seja o carro de som, seja o cartaz afixado na Unidade Básica de Saúde ou na 
Rodoviária, o objetivo é fazer com que a mensagem alcance o beneficiário ou alguém próximo a 
ele. Você já sabe: o beneficiário nem sempre é o Responsável Familiar do Cadastro, certo? Nem 
precisa, não é mesmo? 
 
O atendimento por meio de contato telefônico ou e-mail também é possível para a inclusão dos 
beneficiários e suas famílias no Cadastro Único. Essas estratégias têm sido utilizadas para 
aumentar o acesso das famílias ao Cadastro mesmo no atual momento que vivemos e proteger 
os trabalhadores da exposição ao Coronavírus. Mas não se deve abrir mão das visitas 
domiciliares: quem recebe o BPC faz parte de um grupo que, além da baixa renda, enfrenta 
muitas barreiras no seu dia a dia, provocadas ou pelas consequências da idade avançada ou pela 



condição da deficiência. O que se busca nesse momento é a inclusão, por isso, nenhuma 
estratégia que seja considerada a mais efetiva para chegar até essas pessoas pode ficar de fora 
do planejamento! Priorize os beneficiários que possivelmente são aqueles mais vulneráveis... 
isso fará toda a diferença na vida dessas famílias. 
 
Contamos com você, gestor!  
 
 
 


