De que forma o Seguro Social pode ajudar
quando falece um membro da família
Conteúdo
Como entrar em contato com o Seguro Social

Deve informar o falecimento de um membro da
família ao Seguro Social o mais rápido possível.
Normalmente, o agente funerário informará
a morte da pessoa ao Seguro Social. Será
necessário informar o número do Seguro Social
da pessoa falecida ao agente funerário para
que possa fazer a comunicação.
Alguns dos membros da família da pessoa
falecida poderá receber benefícios do Seguro
Social se ela tiver trabalhado tempo suficiente
em empregos cobertos sob o Seguro Social
para se qualificar aos benefícios. Entre em
contato com o Seguro Social o mais rápido
possível para garantir que a família receba
todos os benefícios a que têm direito.
Leia atentamente as informações a seguir
para saber quais os benefícios que podem
estar disponíveis.
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• Podemos fazer um pagamento único de
US$ 255 para o cônjuge sobrevivente, se
estava vivendo com a pessoa falecida. Se
estava vivendo separado e se qualificar a
alguns benefícios do Seguro Social por meio
da pessoa falecida, o cônjuge sobrevivente
pode ainda receber este pagamento único
Se não houver cônjuge sobrevivente, uma
criança elegível aos benefícios por meio da
pessoa falecida no mês da morte poderá
receber este pagamento.
• Determinados membros da família
poderão se qualificar para receber os
benefícios, incluindo:
— Um viúvo ou viúva com 60 anos de idade
ou mais (50 anos ou mais, se deficiente);
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— Um viúvo ou viúva de qualquer idade
que cuidar de uma criança da pessoa
falecida menor de 16 anos de idade ou
com deficiência;

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.

— Filhos solteiros da pessoa falecida que:

Visite nosso site

° Sejam menores de 18 anos de idade (ou
até aos 19 anos, caso seja estudante em
tempo integral em uma escola primária
ou secundária); ou

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:

° Tenham 18 anos ou mais com uma
deficiência que tenha iniciado antes dos
22 anos de idade;

• 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;

— Enteado, neto, neto enteado ou criança
adotada sob determinadas circunstâncias;
— Pais de 62 anos de idade ou mais que
dependiam da pessoa falecida por pelo
menos metade das despesas; e
— Cônjuge sobrevivente divorciado sob
determinadas circunstâncias.

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

Se a pessoa falecida estava recebendo
benefícios do Seguro Social, o benefício
recebido para o mês de morte ou quaisquer
meses subsequentes deverá ser devolvido.
Por exemplo, se a pessoa morrer em julho, o
benefício pago em agosto deverá ser devolvido.
Se o benefício for recebido por depósito direto,
entre em contato com o banco ou instituição
financeira e peça para devolver o montante
recebido para o mês da morte ou posterior. Se
o pagamento for feito por cheque, não saque
os cheques recebidos para o mês em que
a pessoa morreu ou meses subsequentes.
Devolva os cheques ao Seguro Social o mais
rápido possível.

• 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.

No entanto, membros da família elegíveis
podem receber benefícios de morte para o mês
do falecimento do beneficiário.

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.

Como entrar em contato com
o 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
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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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