
     
ANEXO IX 

TABELA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA PESSOA 
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA BENEFICIÁRIA – BPC    (máximo 07 pontos) 

Número do Benefício Espécie 
 

Data de Concessão Gerência Órgão/Local 

Nome do Beneficiário 
 

 Nome da mãe Sexo  
F (   )  M(   ) 

Data de Nascimento 

Endereço: CEP/Cidade 
 

Estado 

Telefone 
0 XX  (         ) 

RG/ Órgão expedidor Tipo de Incapacidade Informada pelo Beneficiário ou seu Representante Legal:  
(    ) deficiência visual       (    ) deficiência auditiva       (    ) deficiência física (do aparelho 
locomotor: ausência, amputação ou paralisia dos membros)       (    ) deficiência mental 
(    )  paralisia cerebral       (     )  doença mental       (     )  doença crônica e incapacitante 
(    )   deficiência múltipla (duas ou mais destas incapacidades)  (    )outra , especificar 

 CAMPO ELIMINATÓRIO 
 RENDA FAMILIAR PERCAPITA MENSAL 
 Inferior a ¼ do Salário Mínimo                     (       ) 
 Igual ou Superior a ¼ do Salário Mínimo    (       ) 

 

Pessoa em situação de abandono(    ) vivendo na rua (    ) sem estimulação (   ) vítima de maus-tratos (   ) 
vivendo em cárcere privado (    ) vítima de exploração (    ) 
Ausência de um dos membros responsáveis pela pessoa com deficiência (pai, mãe ou companheiro(a))(   )  
pessoas residentes em abrigos, asilos ou similares  (    ) 
Velhice (idade acima de 65 anos) de um dos pais, responsável ou companheiro(a) da pessoa portadora de 
deficiência 
Pessoa vivendo em moradia precária ou inadequada(    ) com famílias numerosas (    ) várias famílias 
vivendo em um único cômodo (    ) 
Pessoa vivendo em moradia cedida (    ) de favor  (    ) 

0,30

0,25

0,20

0,15
0,10

 
 
 

Situação Familiar 
(até 1,0 ponto) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS/ MÁXIMO CINCO ESCOLHAS 
Inexistência ou insuficiência de infra-estrutura local (   ) transporte adaptado (    ) serviços de atendimento 
em  habilitação ou reabilitação (     ) inserção no mercado de trabalho (    ) 
O beneficiário em situação de abrigado, asilado ou sob tutela ou curatela, sem acesso aos serviços que 
necessita 
Residência não adaptada (   ) barreiras no entorno (   ) localização em morros (   ) favelas (   )  
Invasão (   ) áreas de risco (   ) de difícil acesso (   ) ou área rural (    ) 

0,40

0,35

0,25

 

Oferta de Serviços 
Comunitários 
(até 1,0 ponto) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS/ MÁXIMO TRES ESCOLHAS 
Situação de desemprego de pelo menos um dos pais ou responsáveis pela manutenção do portador de 
deficiência, inclusive em decorrência de necessidades de cuidados do mesmo 
Família com mais de 04 integrantes com idade até 18 anos, idosos ou inválidos 
Gastos com  aluguel (    )    ou prestação da casa própria (     ) 
Gastos contínuos com tratamentos(     ) medicamentos (     ) órteses e próteses (    ) 
O benefício é a única renda  de caráter continuado a ser recebida pela família 
A renda que mantém a família é obtida de forma esporádica e insuficiente 

0,50
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20

 
 

Carência Econômica  
(até 2,0 pontos) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS/MÁXIMO SEIS ESCOLHAS 
Acima de 67 anos 
Acima de 45 anos até 67 anos 
Acima de 18 anos até 45 anos 
0 até 18 anos 

1,00
0,70
0,50
0,40

 
 
 

Idade 
(até 1,0 ponto) 

TOTAL DE PONTOS OBITIDOS/ ESCOLHA ÚNICA 
Deficiência  informada:  múltipla (    )  mental (    )  totalmente imobilizada (    )  doença mental (    ) 
Incidência de deficiência em parentes de 1° grau (pai, mãe ou irmãos) 
Deficiência adquirida 
Deficiência congênita 

0,50
0,30
0,20
0,20

 
Análise da História da 

Deficiência 
(até 1,0 ponto) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS / MÁXIMO TRES ESCOLHAS 
Nunca trabalhou (    ) é totalmente dependente (    ) 
Não está em idade laboral (até 18 anos ou idosos) 
Não tem escolarização 
Está em idade laboral, tem escolarização e/ou realizou cursos profissionalizantes 

0,40
0,30
0,30
0,20

 

Labor e potencial para  
trabalhar 

(até 1,0 ponto) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS/ MÁXIMO TRES ESCOLHAS  
TOTAL GERAL 
SITUAÇÃO SOCIAL / NÍVEL DE VULNERABILIDADE A SER INFORMADO 
Classifique a pontuação obtida em níveis de vulnerabilidade:  BAIXO,  MÉDIO ou  ALTO 
Considere:   até 2,0   BAIXO  (     )          Acima de 2,0 pontos até 4,0 pontos  – MÉDIO (     )           Acima de 4,0 pontos até 7,0 pontos   – ALTO (     )
                               _________________________________________________________________(Local e data) 
____________________________________________________________          ________________________________________________________  
 Nome legível, assinatura  e nº do registo no conselho de classe do técnico          Assinatura /carimbo/ resp. Secretaria de Assistência Social ou congênere  


