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Este guia orienta sobre a consulta disponibilizada no Registro Mensal
de Atendimentos (RMA) para extração da lista dos beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e dos requerentes
contemplados com a antecipação do pagamento do benefício.
As referidas listas contam, também, com informação sobre a inclusão
no Cadastro Único.
Com essa iniciativa, buscamos apoiar as ações desenvolvidas pelos
gestores e demais trabalhadores do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) nos municípios e no Distrito Federal, de modo que essas
informações possam alcançar de forma efetiva o público do BPC,
resultando no saque da antecipação e no cadastramento dessas pessoas
e suas famílias.

Boa leitura!

Para

acessar

o

Sistema

de

Registro

Mensal

de

Atendimentos

(RMA),

deve-se

abrir

no

navegador

o

seguinte

link:

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento. Após clicar no link, inserir login e senha, na parte inferior, à esquerda da página, como indicado pela seta
em vermelho na figura abaixo.
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Há telas distintas para gestores dos estados e dos municípios/Distrito Federal.
Se for gestor estadual, na página que abrirá em seguida, ao passar o mouse sobre a opção “BPC/RMV” no menu localizado na parte superior da tela, clique
em “Beneficiários” para acessar a lista de beneficiários ou em “Antecipação” para ter acesso à lista de requerentes cuja antecipação do BPC foi concedida,
conforme indicado pela seta vermelha. Por meio dessa consulta, o gestor estadual terá acesso ao quantitativo de beneficiários do BPC/RMV ou de
requerentes que receberam a antecipação do BPC nos municípios.
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Atenção: ao clicar em “Beneficiários”, aparece a tela a seguir, com os arquivos com o total de beneficiários do BPC/RMV de cada Estado. Basta clicar na pasta
amarela ao lado do numeral, que será baixado um documento com a extensão .csv, lido pelo Excel.

3

Caso o gestor estadual queira consultar o quantitativo de beneficiários do BPC/RMV de um município em específico, basta selecionar aquele de sua
preferência na lista que abre ao clicar na sigla do Estado. Veja a figura a seguir:
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Atenção: ao clicar em “Antecipação”, aparece a tela a seguir, com os arquivos com o total de requerentes contemplados com a antecipação do pagamento
do BPC de cada Estado. Basta clicar na pasta amarela ao lado do numeral, que será baixado um documento com a extensão .csv, lido pelo Excel.
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Se o gestor estadual quiser consultar o quantitativo de requerentes que receberam a antecipação do BPC de um determinado município, é preciso selecionar
aquele de sua preferência na lista que se abre ao clicar na sigla do Estado. Ao clicar na pasta amarela ao lado do numeral, um arquivo com extensão .csv é
baixado. Veja a figura a seguir:
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O arquivo que é baixado abre no editor de planilhas conforme apresentado na figura a seguir (os dados são fictícios). Pode-se ter acesso aos seguintes dados
que estão distribuídos em 13 (treze) colunas: Número do Benefício, Nome do Titular, Data de Nascimento, Endereço, Bairro, CEP, Nome da Mãe, Situação do
Benefício, Espécie do Benefício, Município, UF e Inscrição no Cadastro Único.
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Se for gestor municipal ou do Distrito Federal, clique em “Lista de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC” para acessar o relatório dos
beneficiários ou em “Lista de beneficiários Antecipação do BPC” para acessar o relatório de antecipações concedidas, conforme indicado pelas setas na figura
a seguir.

Após essa ação, aparecerá a tela a seguir, com informações apenas do município. Ao clicar em “BPC/RMV” ou em “Total”, aparecerá a opção do download da
lista total de beneficiários do BPC/RMV ou de requerentes que receberam a antecipação do BPC, em arquivo cuja extensão é lida por editor de planilhas,
como o Excel. Ao clicar na pasta amarela, será gerada uma planilha para download com as seguintes informações: Número do Benefício, Nome do
Beneficiário, Data de Nascimento, Endereço, Bairro, CEP, Nome da Mãe, Situação do Benefício, Espécie do Benefício, Município, UF e Inscrição no Cadastro
Único.
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Na parte superior da tela, podemos verificar uma caixa de seleção contendo o título “Variável de Agrupamento” e ao lado um botão com a inscrição “Filtros”.
Estas são as duas formas que o usuário poderá utilizar para realizar sua busca, de acordo com a necessidade. Essa funcionalidade será descrita a seguir. Caso
não seja selecionado nenhum filtro, o arquivo apresentará todos os beneficiários listados no município, como mostrado na tela acima.
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No relatório dos beneficiários do BPC/RMV, ao clicar na caixa de seleção “Variável de Agrupamento”, são permitidas 3 (três) opções:
1. Espécie Benefício;
2. Sexo;
3. Cadastro Único.
No relatório dos requerentes que receberam a antecipação do BPC, ao clicar na caixa de seleção “Variável de Agrupamento”, é permitida apenas a opção
“Sexo”.
Este tipo de seleção permite que o usuário possa categorizar os arquivos para download conforme sua necessidade. Após selecionar a variável de
agrupamento desejada, basta clicar em “Buscar”. Para exemplificar, confira o exemplo que consta na figura a seguir. Selecionou-se a variável “Espécie
Benefício” para realização da pesquisa. Nesse caso, foram disponibilizados os arquivos separados por BPC – Pessoa com Deficiência, BPC - Idoso, RMV por
Invalidez (Urbano), RMV por Idade (Urbano), RMV por Invalidez (Rural), RMV por Idade (Rural) e Total. É importante ressaltar que nesta categoria só pode ser
escolhida uma única opção de agrupamento por vez.
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A seguir, detalhamos as opções que retornam para cada uma das variáveis de agrupamento:

Espécie Benefício
1.

BPC Idoso – Lista de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada

Sexo
1.

com idade igual ou superior a 65 anos
2.

BPC Pessoa com Deficiência – Lista de beneficiários do Benefício de

RMV por Idade Rural – Lista de beneficiários da Renda Mensal Vitalícia
idosos da zona rural

4.

RMV por Idade Urbano – Lista de beneficiários da Renda Mensal

1.

do sexo masculino
2.

Prestação Continuada com deficiência
3.

Masculino – Beneficiários da RMV ou do BPC

Cadastro Único

Feminino – Beneficiários da RMV ou do BPC
do sexo feminino

3.

Sim – Beneficiários da RMV ou do BPC
que estão inscritos no Cadastro Único

2.

Não – Beneficiários da RMV ou do BPC
que não estão inscritos no Cadastro Único

Não Identificado – Beneficiários da RMV ou
do BPC cuja informação do sexo não consta
nos cadastros acessados

Vitalícia idosos da zona urbana
5.

RMV por Invalidez Rural – Lista de beneficiários da Renda Mensal
Vitalícia com deficiência da zona rural

6.

RMV por Invalidez Rural – Lista de beneficiários do Renda Mensal
Vitalícia com deficiência da zona rural

A pesquisa também pode ser feita por meio do botão “Filtros”. Nesta pesquisa será gerada uma única opção de planilha, contendo os beneficiários com as
características selecionadas. Esta opção gera uma lista, sendo possível utilizar mais de uma opção por consulta. Os campos disponiveis para realização dos
filtros são os mesmos descritos anteriomente para as variáveis de agrupamento. Após selecionados os filtros desejados, basta clicar em “Buscar” para realizar
a pesquisa.
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Como exemplo, apresentamos na tabela a seguir o resultado da extração de dados, em que foram utilizados os filtros “BPC Idoso” e “Masculino”.
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Independente da forma como é realizada a consulta (sem filtros, com variável de agrupamento ou com filtros) é gerada uma planilha em Excel (arquivo com
extensão .csv) que pode ser baixada para visualização pelo usuário. Para tanto, basta clicar no ícone amarelo que se encontra ao lado do número de
beneficiários encontrados na pesquisa. Na figura a seguir, podemos visualizar a planilha gerada (os dados são fictícios).

Dessa forma, verificamos que a planilha possui 13 (treze) colunas com as seguintes informações:
 N. – Número da linha da planilha
 Numero – Número do Benefício (NB) utilizado para identificação do beneficiário
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 Nome Titular – Nome do beneficiário
 Data Nasc – Data de nascimento do beneficiário
 Endereco – Endereço residencial do beneficiário
 Bairro – Bairro onde se localiza o endereço residencial do beneficiário
 CEP – Código postal do endereço residencial do beneficiário
 Mãe – Nome da mãe do beneficiário
 Situação – Situação em que se encontra o benefício
 Ativo: Benefício que está regular;
 Suspenso: Benefício que foi suspenso durante período de averiguação administrativa; e
 Cessado: Benefício que já foi cancelado.
 Espécie Ben. – Tipo do benefício recebido pelo beneficiário
 BPC Idoso – Lista de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada com idade igual ou superior a 65 anos;
 BPC Pessoa com Deficiência – Lista de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada com deficiência;
 RMV por Idade Rural – Lista de beneficiários da Renda Mensal Vitalícia idosos da zona rural;
 RMV por Idade Urbano – Lista de beneficiários da Renda Mensal Vitalícia idosos da zona urbana;
 RMV por Invalidez Rural – Lista de beneficiários da Renda Mensal Vitalícia com deficiência da zona rural; e
 RMV por Invalidez Urbano – Lista de beneficiários da Renda Mensal Vitalícia com deficiência da zona urbana.
 Município – Município de residência do beneficiário
 UF – Estado de residência do beneficiário
 CadUnico – Informação de inscrição do beneficiário no Cadastro Único
 Sim – Beneficiários que se encontram no Cadastro Único;
 Não – Beneficiários que não estão inscritos no Cadastro Único; e
 NA – Informação inexistente (verificar Cadastro Único).
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Em caso de outras dúvidas, entre em contato:

bpc@cidadania.gov.br.
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