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Guia para extração de listagem dos 
beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada - BPC no 
sistema de Registro Mensal de 

Atendimentos – RMA 
 

A Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES, 
com base nas orientações prestadas pelo Departamento de Benefícios Assistenciais e 
Previdenciários apresenta o presente guia que tem por finalidade fornecer informações 
quanto à utilização de consulta disponibilizada no Registro Mensal de Atendimentos – 
RMA, que possibilita a extração de listagem dos beneficiários do BPC, inclusive com a 
indicação de inclusão ou não dos beneficiários no Cadastro Único, visando facilitar o 
acesso a informação aos gestores e trabalhadores do SUAS nos municípios para 
acompanhamento dos beneficiários do BPC em seu território, bem como da inclusão 
destes no Cadastro Único. 
 
Para acessar o sistema de Registro Mensal de Atendimentos – RMA deve-se utilizar o 
seguinte link: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento. Após acessar, inclua seu login 
e senha, na parte inferior, à esquerda, da página. 
 
Na página que abrirá, clique em “Lista de beneficiário do Benefício de Prestação 
Continuada – BPC” (sétima opção da lista de funções). 
 
 
Após essa ação, aparecerá na tela, uma página com a formatação da imagem abaixo, 
trazendo informações do município. Ao clicar em BPC/RMV ou em Total, aparecerá a 
opção do download da listagem total de beneficiários do BPC e RMV, em arquivo que é 
lido 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 
se o beneficiário está inscrito ou não no Cadastro Único. 
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 filtrar sua busca, de acordo com sua necessidade 
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de pesquisa. Essa funcionalidade será descrita a seguir. Caso não se selecione nenhum 
filtro, o arquivo trará todos os beneficiários listados no município. 
 

 
 
 
Ao clicar na caixa de seleção “Variável de Agrupamento”, serão trazidas 3 opções: 

 Espécie Benefício; 

 Sexo; 

 Cadastro Único 

Este tipo de seleção permite que o usuário possa categorizar os arquivos para download 

(clicar na caixinha laranja ao lado das quantidades para ter acesso aos dados 

individualizados por beneficiário no município) conforme sua necessidade. Após selecionar 

a varável de agrupamento desejada, basta clicar em buscar. Para ilustrar a usabilidade 

desta função vamos exemplificar selecionando a variável “Espécie Benefício” para 

organização da pesquisa. Veja neste caso, conforme indicado pelas setas abaixo, que 

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 mencionar que nesta categoria só pode ser 

escolhida uma única opção de agrupamento por vez. Exemplo abaixo: 
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Outra forma de pesquisa é a utilização do botão filtro. Nesta pesquisa será gerada uma 

única opção de planilha, contendo os beneficiários com as características escolhidas para 

a pesquisa. Assim sendo, esta opção gera uma listagem podendo utilizar mais de uma 

opção por consulta. Os campos disponíveis para realização do filtro são os mesmos 

descritos para as variáveis de agrupamento. Depois de selecionados os filtros desejados, 

basta clicar em buscar para realizar a pesquisa. 

Como exemplo, temos nas tabelas abaixo o resultado da extração de dados, onde foram 

utilizados a “variável de agrupamento” Espécie Benefício e os “filtros” BPC Idoso e NÂO 

possui cadastro único. 
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Independente da forma como é realizada a consulta (sem filtros, com variável de 

agrupamento, ou filtros) é gerada planilha em Excel (extensão .csv) que pode ser baixada 

para visualização pelo usuário. Para tanto basta clicar no ícone amarelo, ao lado do 

número com o total de beneficiários encontrados para aquela pesquisa. Na imagem abaixo 

podemos visualizar um exemplo de resultado de pesquisa, lembrando que os dados 

apresentados são meramente ilustrativos. 
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ATENÇÃO: nota-se na coluna SITUAÇÃO, que estão selecionados os beneficiários cujos 

benefícios encontram-se ativos e cessados. Neste caso, para fins de organização sugere-

se um filtro na referida coluna: selecionar a coluna desejada, clicar em classificar e filtrar 

no canto superior direito da tela, filtro, clicar na seta que aparecerá na coluna e manter a 

seleção somente para ativo. 

Desta forma, verificamos que a planilha possui 14 colunas com as seguintes informações: 

a) N. – Número da linha da planilha; 

b) Numero – Número do Benefício (NB) utilizado para identificação do beneficiário pelo 

INSS; 

c) Nome Titular – Nome do beneficiário; 

Bairro – Bairro onde se localiza o endereço residencial do beneficiário; 

g) CEP – Código postal do endereço residencial do beneficiário; 

h) Mãe – Nome da mãe do beneficiário; 

i) 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. 

j) 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 do Renda Mensal Vitalícia idosos da 

zona rural; 

 RMV por Idade Urbano – Lista de beneficiários do Renda Mensal Vitalícia idosos da 

zona urbana; 

 RMV por Invalidez Rural – Lista de beneficiários do Renda Mensal Vitalícia com 

deficiência da zona rural; e 

 RMV por Invalidez Urbano – Lista de beneficiários do Renda Mensal Vitalícia com 

deficiência da zona urbana. 

k) Município – Município de residência do beneficiário; 

l) UF – Estado de residência do beneficiário; e 

m) Cadastro Único – Indicativo de inscrição do beneficiário no Cadastro Único. 

 Sim – Beneficiários que se encontram no Cadastro Único; e 

 Não – Beneficiários que não estão inscritos no Cadastro Único. 

n) NIS– Indicativo que o benefício possui NIS. 
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 Caso apareça o número, o benefício possui NIS, se a célula estiver vazia é por que 

o beneficiário não possui NIS. 

 

Em caso de outras dúvidas quanto à utilização da aplicação aqui descrita, favor 

encaminhá-las para nossa equipe por meio dos seguintes canais de comunicação: 

 

 

Em caso de dúvidas estamos a disposição para contribuir.  

 

 

Clerismar Lyrio – (27) 3636.6857 – clerismarlyrio@setades.es.gov.br  

 

Lúcia Filomena Botani – (27) 3636.6857 – luciabotani@setades.es.gov.br  
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