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Esta publicação fornece informações gerais
sobre as características mais importantes dos
programas do Seguro Social, Supplemental
Security Income (SSI) e Medicare. Informações
específicas sobre esses programas, incluindo
nossas publicações, podem ser encontradas no
site www.socialsecurity.gov.

SocialSecurity.gov

Seu número do Seguro Social
Os benefícios que recebe do Seguro Social
são baseados na renda que seu empregador
(ou você próprio(a), caso seja trabalhador
autônomo) declarou utilizando o número do
Seguro Social. Assim, é importante utilizar
sempre o número do Seguro Social correto.
Além disso, deve verificar que o nome que
usa no trabalho é o mesmo que aparece no
cartão do Seguro Social. Se mudar seu nome,
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Como pagar os impostos do
Seguro Social

deve mudar também o cartão do Seguro
Social. O departamento do Seguro Social não
cobra por esse serviço. É necessário obter
um número do Seguro Social para seus filhos
assim que nascerem. Será necessário informar
o número de do Seguro Social de seus filhos
para apresentá-los como dependentes em sua
declaração de imposto de renda.

Se trabalha para uma empresa, o empregador
desconta os impostos do Seguro Social e
Medicare do seu salário e remete-os para
os serviços de imposto de Renda (Internal
Revenue Service - IRS). O empregador envia
também ao IRS um montante correspondente
igual ao deduzido do seu salário. O empregador
comunica toda sua renda ao Seguro Social.

Roubo de identidade
Guarde bem o cartão do Seguro Social para
evitar roubo de identidade. Apresente o
cartão ao empregador quando for contratado
para um novo emprego a fim de garantir que
seus registros estejam corretos. Em seguida,
guarde-o em um local seguro. NÃO leve o
cartão com você.

Se for trabalhador autônomo, você paga todas
as contribuições ao Seguro Social e Medicare
ao entregar a declaração de imposto de renda e
o IRS comunica sua renda ao Seguro Social. A
taxa paga corresponde à parte combinada entre
o empregador e o funcionário, mas há deduções
especiais de imposto de renda que podem ser
feitas para contrabalancear os impostos.

Verifique se seus registros
estão corretos

Os impostos do Seguro Social e Medicare
pagos não são colocados em uma conta
especial em seu nome. Os impostos são
utilizados para pagar benefícios para aquelas
pessoas que estão recebendo benefícios
atualmente. O mesmo acontecerá quando
estiver recebendo benefícios no futuro, os quais
serão pagos por trabalhadores futuros.

O nome e número do Seguro Social no
cartão do Seguro Social deve corresponder
aos registros na folha de pagamento do seu
empregador e no formulário W-2, para que
sua renda seja creditada em seus registros.
Em caso de erro no cartão do Seguro Social,
contate qualquer escritório do Seguro Social
para fazer as alterações necessárias. Verifique
o formulário W-2 para verificar se os dados
do seu empregador estão corretos; caso não
estejam, forneça as informações corretas.

Acúmulo de “créditos” do
Seguro Social
Enquanto estiver trabalhando e pagando
impostos do Seguro Social, você vai
acumulando “créditos” para sua elegibilidade
aos benefícios do Seguro Social (dependendo
da renda, poderá ganhar até quatro créditos por
ano). A maioria das pessoas precisa de 10 anos
de trabalho (40 créditos) para se qualificar aos
benefícios. Pessoas mais jovens precisam de
menos créditos para se qualificar aos benefícios
por incapacidade ou para que os membros de
suas famílias se qualifiquem para benefícios
de sobrevivência.

É possível também verificar seu registro
de renda Social Security Statement
(Extrato do Seguro Social). O Extrato está
disponível on-line para trabalhadores de 18
anos ou mais. Para ver o Extrato, acesse
www.socialsecurity.gov/myaccount e crie
a conta my Social Security. Se o Extrato não
incluir toda a sua renda ou se houver qualquer
outro erro, forneça a informação correta ao
seu empregador e ao escritório do Seguro
Social local.
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Cálculo dos benefícios do
Seguro Social

Aposentadoria
Pagamos benefícios de aposentadoria a
partir da idade de aposentadoria completa
(com benefícios reduzidos disponíveis caso
se aposente aos 62 anos de idade), contanto
que tenha trabalhado tempo suficiente. Se
nasceu em 1944, ou antes, você se qualifica
aos benefícios do Seguro Social total aos 65
anos de idade. Se tiver nascido entre 1945 e
1954, a idade para benefícios completos é 66.
A idade de aposentadoria completa aumenta
gradualmente até atingir a idade 67 anos de
idade para pessoas nascidas entre 1955 e
1960. A idade de aposentadoria completa é aos
67 anos de idade para pessoas nascidas depois
1960. Se prorrogar a aposentadoria para além
da idade de aposentadoria completa, receberá
crédito especial por cada mês que não receber
os benefícios aos 70 anos de idade. Se optar
em prorrogar sua aposentadoria para além
dos 65 anos de idade, deverá mesmo assim
apresentar o pedido de Medicare no prazo de
três meses antes do seu 65º aniversário.

Em geral, os benefícios do Seguro Social
representa uma porcentagem da média da
renda durante toda a sua vida. Trabalhadores
de baixa renda recebem uma porcentagem
mais alta da média da sua renda do que os em
níveis superiores de renda. Um trabalhador com
renda média pode esperar uma aposentadoria
de cerca de 40% da média da renda ao
longo da vida.
O objetivo do Seguro Social nunca foi ser a
única fonte de renda de aposentadoria ou
incapacidade ou ser a única renda da sua
família após seu falecimento. O objetivo
é suplementar outras rendas por meio
de planos de poupanças, investimentos,
pensões e seguros.

Benefícios do Seguro Social
As contribuições ao Seguro Social pagam
por três tipos de benefícios: aposentadoria,
incapacidade e sobreviventes.

Incapacidade

Caso se qualifique aos benefícios de
aposentadoria ou de incapacidade, outros
membros da sua família podem também
receber benefícios. Por exemplo: seu esposo(a)
se qualifica se tiver pelo menos 62 anos de
idade. Seu esposo(a) com menos de 62 anos
de idade também se qualifica se tiver cuidando
de seu filho(a) menor de 16 anos (ou de 16
anos ou mais, porém portador de deficiência)
e se estiver registrado(a) como tendo direito
em seus registros. Filhos solteiros também
se qualificam se forem menores de 18 anos
de idade, se tiverem de 18 a 19 anos de
idade e forem alunos de escola secundaria
em período integral ou se tiverem 18 anos ou
mais, mas forem portadores de deficiência. Se
for divorciado(a), seu ex-esposo(a) poderá se
qualificar aos benefícios.

Benefícios por incapacidade podem ser pagos
caso tenha trabalhado tempo suficiente e tenha
uma incapacidade física ou mental grave que
o impede de trabalhar por pelo menos um
ano ou mais ou se tiver uma condição médica
terminal. O processamento de um pedido de
benefícios por incapacidade pode demorar
vários meses, assim não espere muito para
requerer os benefícios.

Sobreviventes
Caso venha a falecer, alguns membros
sobreviventes da sua família podem se
qualificar aos benefícios de sobreviventes.
Estes incluem: viúvos(as) (e viúvos(as)
divorciados(as)), filhos (as) e pais dependentes.

Medicare
Os benefícios de seguro de saúde são
fornecidos nas quatro partes do Medicare.
Os impostos do Medicare que paga durante
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os anos que trabalha financiam a Parte A
do Medicare (seguro hospitalar) que ajuda
a pagar por hospitalizações e cuidados de
enfermagem especializados e outros serviços.
Normalmente, é pago um valor prêmio para
as outras três partes do Medicare. A Parte B
do Medicare (seguro médico) ajuda a pagar
pelos serviços médicos, consultas hospitalares
ambulatoriais e outros serviços médicos. A
Parte C do Medicare (Medicare Advantage)
permite às pessoas que possuem as Partes
A e B receber todos os serviços de seguro de
saúde por meio de um provedor. A Parte D
(cobertura de medicamentos com prescrição
Medicare) do Medicare ajuda a cobrir o custo
dos medicamentos com prescrição.

É possível receber os benefícios da SSI mesmo
que nunca tenha trabalhado. Os pagamentos
de SSI são financiados pelas receitas
tributárias gerais e não pelas contribuições
ao Seguro Social.

Quando e como requerer o Seguro
Social ou SSI
Deve requerer os benefícios aproximadamente
três meses antes da data em que pretende
começar a receber os benefícios. Se não
estiver pronto(a) para se aposentar, mas estiver
pensando em fazê-lo em futuro próximo, visite
o site do Seguro Social. Se já tiver créditos
suficientes para se qualificar aos benefícios
do Seguro Social, use o recurso Retirement
Estimator (Calculador de aposentadoria)
em www.socialsecurity.gov/estimator.
O Retirement Estimator (Calculador de
aposentadoria) é uma ferramenta de
planejamento financeiro conveniente, segura
e rápida que pode ser usada para criar seus
próprios cenários personalizados tipo “o que
acontece se”. Caso ainda não tenha créditos
suficientes para se qualificar aos benefícios,
temos outros métodos de cálculo de benefícios
em www.socialsecurity.gov/planners.
Pode também se inscrever aos benefícios de
aposentadoria ou incapacidade on-line em
www.socialsecurity.gov.

OBSERVAÇÃO: Deve se inscrever ao
Medicare mesmo que não pretenda se
aposentar aos 65 anos de idade. Caso não se
inscreva na Parte B e na Parte D assim que
se qualificar, pode ter que pagar uma multa
durante o tempo todo em que tiver a cobertura
da Parte B e da Parte D. Além disso, poderá
ter que esperar para se inscrever, o que irá
atrasar a cobertura.

Supplemental Security Income (SSI)
Para obter SSI, a pessoa precisa ter 65
anos de idade ou mais ou ser cego(a) ou
incapacitado(a). É necessário que tenha
baixa renda e poucos recursos para obter os
pagamentos mensais. Tanto crianças como
adultos podem se qualificar aos benefícios de
incapacidade da SSI.

Deve apresentar o pedido de benefícios do
Seguro Social ou de incapacidade da SSI caso
se tornar muito incapacitado(a) para trabalhar.
Na maioria dos casos, pode preencher o pedido
de benefícios na sua totalidade ou em grande
parte no nosso site. Se o arrimo de família
falecer, você deverá nos contatar para verificar
se você e outros membros da sua família se
qualificam para receber os benefícios.

O montante de pagamentos mensal de SSI que
pode receber dependerá da sua renda, recursos
e do local de residência. O governo federal
paga um benefício básico e alguns estados
acrescentam algum dinheiro a esse montante.
Verifique junto ao escritório local do Seguro
Social quanto ao montante do pagamento
de SSI no seu estado. Em geral, as pessoas
que recebem SSI podem também obter
Medicaid, Programa de Assistência de Nutrição
Suplementar (Supplemental Nutrition Assistance
Program - SNAP) e outras assistências.

Ao apresentar o pedido de benefícios, deverá
apresentar documentos que provem sua
elegibilidade, Precisará apresentar uma
certidão de nascimento para cada membro da
família solicitando os benefícios, certidão de
casamento se for o cônjuge e o formulário W-2
mais recente (ou declaração de imposto de
renda, se for autônomo).
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Como entrar em contato com
o Seguro Social

junto ao Seguro Social. Esses serviços estão
disponíveis por telefone ou no escritório do
Seguro Social.

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.

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.

Visite nosso site

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.

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