
O que é o BPC/LOAS?
É um benefício no valor de um salário 
mínimo concedido a pessoas idosas  
ou com deficiência, inclusive aquelas  
que estejam acolhidas em instituições 
de longa permanência (ILPI) ou  
se encontrem em situação de rua.

Quem pode receber o benefício?
Idosos, com 65 anos ou mais, e pessoas 
de qualquer idade que possuam  
deficiências físicas ou mentais, cuja  
renda familiar mensal por pessoa  
seja inferior a 1/4 do salário mínimo.

É preciso ter contribuído  
com a previdência para receber?
Não. Para receber o BPC/LOAS não 
é necessário ter feito contribuições 
previdenciárias. 

Como faço para receber 
o BPC/LOAS?
Vá até o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) da sua região. Em seguida, 
agende um atendimento na agência do  
INSS mais próxima da sua casa. Você pode 
fazer isso por telefone pelo número 153,  
ou pelo site www.previdenciasocial.gov.br

Quais os documentos 
necessários?
Para pedir o BPC/LOAS você precisa levar:

Documentos de identificação pessoal 
(RG ou Certidão de Nascimento)  
seus e da sua família.

CPF

Carteira de Trabalho, Holerite,  
Guia da Previdência Social ou  
qualquer outro documento que  
comprove a renda da sua família.

 Comprovante de residência atualizado. 

Pessoas com deficiência  
devem fazer algo diferente?
Sim. Elas deverão passar por uma avaliação 
médica realizada por peritos do INSS.  
Caso a pessoa interessada não possa  
se deslocar até o local da perícia, esta  
será realizada no local onde ela mora.

Por quanto tempo eu posso 
receber o benefício?
O BPC/LOAS é concedido por tempo 
indeterminado. Porém, a cada 2 anos,  
você deverá atualizar seu cadastro e fazer 
um novo pedido para que o INSS analise  
se você continua tendo direito a ele.

O senhor 
está bem?

O senhor não está 
sozinho. O BPC/LOAS 

existe pra te ajudar e 
nós sempre estaremos 

ao seu lado!

Mais ou menos. 
Nunca imaginei 

que chegaria ao 
fim da vida tão 
sozinho e sem 
ter como me 
sustentar.

Pessoas 
em situação 

de rua podem 
dar o endereço 

do serviço da rede 
assistencial pelo 
qual estão sendo 
acompanhadas.
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Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira, 
das 8h às 18h. 
E-mail: redecras@prefeitura.sp.gov.br
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