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Esta atualização fornece importantes informações para 2018 para diversos itens como impostos e
benefícios de Seguro Social. Por lei, alguns números mudam automaticamente a cada ano para
manter o programa atualizado com os níveis de preços e salários.

Informações para pessoas na ativa
Impostos de Seguro Social e Medicare
Impostos de Seguro Social
2017
Empregado/empregador (cada)
Trabalhador autônomo
*Pode ser compensado por disposições
de imposto sobre o rendimento

Impostos sobre Medicare
Empregado/empregador (cada)
Trabalhador autônomo
*Pode ser compensado por disposições
de imposto sobre o rendimento

6.2% sobre rendimentos até
$127,200

2018
6.2% sobre rendimentos até
$128,400

12.4%* sobre rendimentos até
$127,200

12.4%* sobre rendimentos até
$128,400

2017
1.45% sobre todas as rendas

2018
1.45% sobre todas as rendas

2.9%* sobre todas as rendas

2.9%* sobre todas as rendas

Pessoas de alta renda podem pagar um adicional de 0.9% por imposto sobre Medicare para ganhos
acima de determinados valores. Consulte o Internal Revenue Service (IRS) para obter mais detalhes.

SocialSecurity.gov
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Impostos de Seguro Social e Medicare
Créditos de trabalho
Quando trabalha, acumula créditos para benefícios do Seguro Social. Para ter direito aos benefícios
do Seguro Social é necessário ter um determinado número de créditos. O número necessário depende
de sua idade e do tipo de benefício que esteja solicitando. É possível acumular um máximo de quarto
créditos por ano. A maioria das pessoas necessita de 40 créditos para poder receber aposentadoria.

2017
$1,300 dá direito a um crédito

2018
$1,320 dá direito a um crédito

Informações para beneficiários do Seguro Social
Limites de rendimentos
De acordo com a lei federal, os beneficiários do Seguro Social que não tenham atingindo a idade de
aposentadoria completa podem receber a totalidade de seus benefícios, contanto que seus rendimentos
sejam inferiores aos limites indicados abaixo. Para pessoas nascidas em 1943-1954, a idade de
aposentadoria completa é de 66 anos. A idade de aposentadoria completa aumentará gradualmente
todos os anos até chegar aos 67 anos para as pessoas nascidas em ou após 1960.

2017

2018

Na idade de aposentadoria completa
ou mais velho

Sem limites de rendimentos

Sem limites de rendimentos

Antes da idade de aposentadoria
completa

$16,920
Para cada $2 acima do limite,
é retido $1 dos benefícios.

$17,040
Para cada $2 acima do limite,
é retido $1 dos benefícios.

No ano em que atinge a idade de
aposentadoria completa

$44,880
Por cada $3 acima do limite, é
retido $1 dos benefícios até o
mês em que atinge a idade de
aposentadoria completa.

$45,360
Por cada $3 acima do limite, é
retido $1 dos benefícios até o
mês em que atinge a idade de
aposentadoria completa.

Limites de rendimentos para beneficiários por incapacidade: Se trabalhar enquanto estiver
recebendo benefícios de incapacidade, deve informar-nos sobre seus rendimentos, independentemente
do seu montante. É possível ter rendimentos ilimitados durante um período experimental de trabalho que
pode durar até nove meses (não necessariamente consecutivos) e receber benefícios totais. Após ter
concluído o nono mês do período experimental de trabalho, decidiremos se irá continuar a ter direito aos
benefícios de incapacidade. Você pode também ter direito a outros incentivos de trabalho para ajudar na
transição de volta à ativa.

2017

2018

Atividade lucrativa substancial
(para pessoas não são cegas)

$1,170 por mês

$1,180 por mês

Atividade lucrativa substancial
(para pessoas cegas)

$1,950 por mês

$1,970 por mês

Mês do período experimental
de trabalho

$840 por mês

$850 por mês
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Informações para pessoas que recebem o Supplemental Security Income – SSI
(renda suplementar)
Pagamento mensal de SSI federal (máximo)
2017
Individual

$735

2018
$750

Casal

$1,103

$1,125

2017

2018

$1,555

$1,585

Indivíduo cujos rendimentos não
provêm de salários

$755

$770

Casal cujos rendimentos provêm
apenas de salários

$2,291

$2,335

Casal cujos rendimentos não provêm
de salários

$1,123

$1,145

Limites de rendimentos
mensais
Indivíduo cujos rendimentos provêm
apenas de salários

Observação: Se tiver rendimentos, obenefício mensal será geralmente menor que o pagamento máximo
de SSI federal. Lembre-se de que é necessário comunicar todos os seus rendimentos. Alguns estados
adicionam dinheiro ao pagamento de SSI federal. Se viver em um destes estados, pode ter direito a
um pagamento mais elevado. É possível que mesmo que seu rendimento seja superior aos limites aqui
indicados, você ainda assim tenha direito ao mesmo.

Informações para beneficiários de Medicare
Este ano, a maioria das despesas de Medicare aumentou de forma a acompanhar o
aumento dos custos de assistência médica
2017
2018
Seguro hospitalar (Parte A)
Para os primeiros 60 dias em um
hospital, o paciente paga

$1,316

$1,340

Entre 61 e 90 dias em um hospital, o
paciente paga

$329 por dia

$335 por dia

Para além de 90 dias em um
hospital, o paciente paga
(para até mais 60 dias)

$658 por dia

$670 por dia

Para os primeiros 20 dias em um
centro de cuidados de enfermagem
especializada, o paciente paga

$0

$0

Entre 21 e 100 dias em um centro
de cuidados de enfermagem
especializada, o paciente paga

$164.50 por dia

$167.50 por dia

Prêmio de aquisição da Parte A: O montante do prêmio que paga para adquirir a Parte A da Medicare
depende do número de créditos de Seguro Social acumulado. Se tiver:
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Este ano, a maioria das despesas de Medicare aumentou de forma a acompanhar o
aumento dos custos de assistência médica
40 créditos

$0

$0

Entre 30 e 39 créditos

$227 por mês

$232 por mês

Menos de 30 créditos

$413 por mês

$422 por mês

Seguro médico (Parte B)
Prêmio

2017
$134 por mês

2018
$134 por mês**

Franquia

$183 por ano

$183 por ano

Após o paciente ter pago a franquia, a parte B paga 80% dos
serviços cobertos.
Observação: Se for beneficiário de Medicare e seus rendimentos forem baixos, o estado onde vive pode
pagar os prêmios de Medicare e em alguns casos, também as franquias e outras despesas médicas
correntes. Para obter mais informações, contate a agência local de assistência médica (Medicaid), os
serviços sociais ou o escritório de assistência social.
**O prêmio mensal padrão é $134. Algumas pessoas com rendimentos mais elevados pagam mais pelos prêmios.

Como entrar em contato com
o Seguro Social

• Inscrever-se para receber Extra Help
(ajuda adicional) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare;

Existem várias formas de contactar o Seguro
Social, incluindo on-line, por telefone e
pessoalmente. Estamos aqui para responder
suas perguntas e para lhe servir. Por mais de
80 anos, o Seguro Social tem ajudado seguro
hoje e amanhã, proporcionando benefícios e
proteção financeira para milhões de pessoas
em todo viagem da sua vida.

• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;
• Obter cópias de nossas publicações;
• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e
• E muito mais!
Alguns desses serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Acesse nosso
Portal Multilíngue para obter informações em
Português. Fornecemos serviços de intérprete
gratuitos para ajudá-lo com suas negociações
junto ao Seguro Social. Esses serviços estão
disponíveis por telefone ou no escritório do
Seguro Social.

Visite nosso site
A maneira mais conveniente para realizar
negócios com o Seguro Social a partir de
qualquer lugar, a qualquer momento, é visitar a
www.socialsecurity.gov. No site, poderá:
• Criar a conta my Social Security para rever
o Social Security Statement (Extrato do
Seguro Social), verificar os rendimentos,
imprimir uma carta de confirmação de
benefícios, alterar as informações de crédito
em conta, solicitar uma segunda via do
cartão Medicare, obter um segunda cópia do
SSA-1099/1042S e muito mais;

Entre em contato conosco
Caso não tenha acesso à internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente no 1-800-772-1213 ou pelo nosso
número TTY, 1-800-325-0778, em caso de
surdez ou deficiência auditiva.
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Caso precise falar com uma pessoa,
podemos responder às suas chamadas das
7h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira.
Pedimos paciência durante períodos de maior
movimento, pois pode ter uma a taxa maior
do que usual de sinais de ocupado e tempos
de espera mais longos para falar conosco.
Teremos muito prazer em atendê-lo.
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