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O que é SSI?

Esta brochura explica o que é o Supplemental
Security Income (SSI), quem pode recebê-lo
e como se inscrever. Para informações
específicas sobre seu caso, entre em contato
com um representante do Seguro Social.

O SSI efetua pagamentos mensais a pessoas
de baixa renda e recursos escassos e que:

A Administração do Seguro Social gere
o programa SSI, mas o SSI não é pago
pelas contribuições ao Seguro Social. O
SSI é pago com fundos gerais do Tesouro
Norte-americano, não por fundos fiduciários
do Seguro Social.

• Tenham 65 anos de idade ou mais;
• Sejam cegas; ou
• Sejam incapacitadas.
Se estiver se inscrevendo ao SSI, leia
What You Need To Know When You Get
Supplemental Security Income (SSI) (O que
precisa saber quando recebe o Supplemental
Security Income) (Publicação nº PE-05-11011).
OBSERVAÇÃO: Crianças portadoras de
incapacidade ou cegas cujos pais possuam
renda ou recursos limitados podem se
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qualificar também aos benefícios do programa
Supplemental Security Income. O montante
básico do SSI é o mesmo em todo o país.
Entretanto, muitos estados adicionam dinheiro
ao benefício básico. Entre em contato conosco
para saber o montante do seu estado.

recursos dos pais. E se for um não-cidadão
patrocinado, podemos incluir a renda e recursos
do seu patrocinador.
Se for estudante, parte do salário ou bolsas de
estudo que recebe poderão não ser levadas
em consideração.

Regras para receber o SSI

Se for incapacitado(a) mas trabalhar, o
Seguro Social não leva em consideração
salários usados para pagar por materiais ou
serviços que o(a) ajudam a trabalhar. Por
exemplo, se precisar de uma cadeira de rodas,
a parte do seu salário que utiliza para pagar
pela cadeira de rodas não conta como renda ao
determinarmos se pode receber o SSI.

A sua renda e recursos
O fato de poder receber o SSI depende da
sua renda e recursos (bens).
Renda
Renda é o dinheiro que recebe, como salários,
benefícios do Seguro Social e pensões.
Renda também inclui itens como alimentos e
alojamento. O montante de renda que pode
receber todos os meses e ainda assim continuar
a receber o SSI depende em parte de onde se
vive. Entre em contato conosco para saber os
limites de renda do seu estado.

Além disso, o Seguro Social não leva em
consideração qualquer parte do salário que uma
pessoa cega usa para despesas de trabalho.
Por exemplo, se uma pessoa cega usar parte
do salário para pagar por transporte de e para o
trabalho, o salário utilizado para pagar o custo
dos transportes não é contado como renda.

O Seguro Social não leva em consideração
toda a sua renda ao determinar a sua
qualificação ao SSI. Por exemplo, não é
levado em consideração:

Se for incapacitado(a) ou cego(a), parte
da renda que usa (ou economiza) para
treinamento ou para comprar materiais
necessários para trabalhar pode não ser
levado em consideração.

• Os primeiros $20 por mês da maioria das
rendas que recebe;

Recursos (bens)

• Os primeiros $65 por mês que recebe
do seu trabalho e metade do montante
acima de $65;

Os recursos que consideramos ao
determinarmos se pode receber o SSI incluem
imóveis, contas bancárias, dinheiro, ações
e obrigações.

• Benefícios do Programa de Assistência
Nutricional Suplementar (Supplemental
Nutrition Assistance Program - SNAP),
antigamente conhecido como vale-refeição;

Um indivíduo pode ter direito a receber o SSI
se seus recursos não excederem $2.000.
Um casal pode ter direito a receber o SSI se
seus recursos não excederem $3.000. Se for
proprietário de imóvel que esteja tentando
vender, pode receber o SSI enquanto estiver
tentando vender.

• Abrigo que recebe de organizações sem fins
lucrativos privadas; e
• Ajuda para a maioria das despesas de
serviços de energia residencial;
Se for casado(a), incluímos parte da renda
e recursos do cônjuge ao determinar a sua
qualificação ao SSI. Se tiver menos de 18
anos de idade, incluímos parte da renda e

O Seguro Social não leva em consideração
tudo o que possui ao determinar se dispõe de
recursos demasiados para poder receber o SSI.
Por exemplo, não é levado em consideração:
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• A casa e o terreno onde mora;

— Se viver em uma instituição pública ou
privada e o Medicaid estiver pagando
mais da metade do custo dos seus
cuidados, pode receber uma pequena
parcela do SSI.

• Apólices de seguro de vida com um valor
nominal de $1.500 ou menos;
• Seu carro (normalmente);
• Sepulturas para você e membros da sua
família imediata; e

— Se tiver uma ordem de prisão criminal
por fuga de custódia, fuga para evitar
processo criminal ou prisão, ou fuga,
normalmente não pode receber o SSI.

• Até $1.500 em fundos para funeral para você
e até $1.500 em fundos para funeral para o
seu cônjuge.

Como se inscrever ao SSI

Outras regras que deve cumprir

Para se inscrever ao SSI, pode iniciar o
processo e preencher uma grande parte
da solicitação visitando nosso site em
www.socialsecurity.gov/applyforbenefits.
Também pode ligar para o nosso número de
telefone gratuito 1-800-772-1213 para agendar
uma entrevista com um representante do
Seguro Social.

Para receber o SSI, deve estar morando
nos Estados Unidos da América ou nas
Ilhas Marianas do Norte e ser cidadão dos
EUA ou ter nacionalidade norte-americana.
Em alguns casos, residentes não-cidadãos
podem receber o SSI. Para obter mais
informações, leia Supplemental Security Income
(SSI) para pessoas que não são cidadãos
(Publicação nº PE-05-11051).

Se for um deficiente adulto e pretender
solicitar o seguro por invalidez do Seguro
Social juntamente com a solicitação do SSI,
pode agora se inscrever on-line para os dois
benefícios ao mesmo tempo se atender aos
seguintes requisitos:

• Caso se qualifique aos benefícios do Seguro
Social ou outros, é necessário se inscrever.
Caso se qualifique, pode receber o SSI e
outros benefícios.
• Se viver em determinados tipos de
instituições, pode receber o SSI.

• Tiver entre 18 e 65 anos;
• Nunca tiver sido casado;

• Se viver em uma casa de repouso, casa
de transição ou outra instituição pública,
como cadeia ou prisão, de uma cidade ou
condado, normalmente não pode receber o
SSI. Entretanto, existem algumas exceções.

• Não ser cego;
• Ser cidadão dos EUA residente em um dos
50 estados, Distrito de Columbia ou Ilhas
Marianas do Norte; e

— Se viver em uma residência comunitária
pública que não assista mais de 16
pessoas, pode receber o SSI.

• Não ter apresentado ou recebido benefícios
do SSI no passado.
Para solicitar os benefícios do Seguro Social
por incapacidade do SSI on-line, visite
www.socialsecurity.gov/disability. Se não
possível se inscrever ao SSI on-line, pode
ligar gratuitamente para 1-800-772-1213 para
agendar uma reunião presencial ou por telefone
com um representante do Seguro Social.

— Se viver em uma instituição pública,
especialmente para obter treinamento
educacional ou profissional aprovado para
ajudar a conseguir um emprego, pode
receber o SSI.
— Se viver em um abrigo público de
emergência para os sem-teto, pode
receber o SSI.
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Pais ou tutores podem normalmente fazer
a inscrição em nome de crianças cegas ou
incapacitadas com idade inferior a 18 anos. Em
alguns casos, outras pessoas podem podem se
inscrever em nome das crianças.

ganha mais, os pagamento de SSI podem ser
reduzidos ou suspensos, mas poderá manter a
cobertura do Medicaid.
Também pode reservar algum dinheiro para
uma meta de trabalho ou para frequentar uma
escola. Neste caso, o dinheiro reservado não irá
reduzir o montante do benefício do SSI.

Você deve ter determinados itens ao
se inscrever. Mesmo que não possua
todos os documentos indicados abaixo,
inscreva-se assim mesmo. Os funcionários
do Seguro Social o ajudarão a obter o que for
necessário. Apresente:

Pessoas cegas ou incapacitadas que tenham
se inscrito ao SSI podem receber serviços
especiais para ajudá-las a trabalhar. Estes
serviços podem incluir aconselhamento,
treinamento profissional e ajuda para
encontrar emprego.

• Cartão do Seguro Social ou um registro do
número do cartão;
• Certidão de nascimento ou outro
comprovante de idade;

Pode obter mais informações em Trabalhar
quando tem uma incapacidade — Como
podemos ajudar (Publicação nº PE-05-10095).

• Informação sobre a casa onde mora, como
hipoteca ou aluguel e o nome do proprietário;

Direito de apelar

• Comprovantes de salários, registros
bancários, apólices de seguro, registros de
fundos para funeral e outras informações de
renda e bens;

Se não concordar com uma decisão feita
com relação à sua reivindicação, pode entrar
com recurso. Os passos necessários estão
descritos em Your Right To Question A
Decision Made On Your Supplemental Security
Income (SSI) Claim (Direito De Questionar
Uma Decisão Tomada Em Sua Reclamação
De Renda de Segurança Suplementar (SSI))
(Publicação nº 05-11008).

• Nome, endereço e número de telefone de
médicos, hospitais e clínicas visitados, se
estiver se inscrevendo ao SSI por estar
incapacitado(a) ou cego(a);
• Comprovante de cidadania americana ou
status de não-cidadão elegível; e
• Talão de cheques ou outros documentos
indicando o banco, cooperativa de crédito
ou número de conta de empréstimo
e poupança.

Você pode defender seu próprio caso ou
apelação dos benefícios de SSI com ajuda
gratuita do Seguro Social. Pode também
ter o direito à representação. Há regras
sobre quem pode representá-lo e o que seu
representante pode fazer. Trabalharemos
com seu representante da mesma forma
como trabalhamos com você. Entre em
contato se desejar saber como pode
nomear uma pessoa para atuar em seu
nome. Pode também encontrar mais
informações sobre representação em
Direito à representação (Publicação
nº PE-05-10075) ou visite nosso site em
www.socialsecurity.gov/representation.

Se for aprovado para receber o SSI, os
pagamentos são feitos eletronicamente. Os
pagamentos podem ser feitos via depósito
direto, cartão Direct Express® ou Conta de
Transferência Eletrônica. Para obter mais
informações, acesse www.GoDirect.org.
Uma observação para pessoas cegas
ou incapacitadas
Se for incapacitado ou cego e estiver
trabalhando, há regras especiais para ajudálo. É possível continuar a receber pagamentos
de SSI enquanto trabalha. À medida que
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Pode receber outros tipos de ajuda

co-seguro. Apenas seu estado pode determinar
sua qualificação. Para saber se se qualifica,
entre em contato com o escritório local do
Medicaid. Pode obter o número de telefone e
mais informações sobre este programa junto
aos Centers for Medicare & Medicaid Services
(CMS), ligando para o número gratuito do
Medicare, 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Se for surdo ou portador de deficiência auditiva,
ligue para TTY, 1-877-486-2048.

Se estiver recebendo benefícios do SSI,
pode também obter ajuda de seu estado ou
município. Por exemplo, você pode receber
Medicaid, alimentos ou outros serviços sociais.
Ligue para o departamento de serviços sociais
ou escritório de assistência social local para
obter informações sobre os serviços disponíveis
em sua comunidade.
Programa de Assistência Nutricional
Suplementar (Supplemental Nutrition
Assistance Program - SNAP)

É possível também obter ajuda extra para
pagar as franquias anuais, prêmios mensais e
co-pagamento na prescrição de medicamentos
relacionados ao programa de medicamentos do
Medicare (Part D). Pode se qualificar à Ajuda
Adicional se tiver renda limitada (vinculada ao
nível de pobreza federal) e recursos limitados.
Estes limites de renda e recursos mudam todos
os anos e não são os mesmo que os do SSI.
Entre em contato com o Seguro Social para
obter os limites atuais.

Se estiver recebendo benefícios do SSI,
é possível obter ajuda pelo Programa
de Assistência Nutricional Suplementar
(Supplemental Nutrition Assistance
Program – SNAP), antigamente conhecido
como vale-refeição. Se alguém em sua
casa estiver se inscrevendo ao SSI, você
pode solicitar o SNAP em um escritório
do Seguro Social.

Pode se inscrever on-line para Ajuda
Extra ou para obter mais informação em
www.socialsecurity.gov/extrahelp. Pode
também ser inscrever ou solicitar um formulário
por telefone ou pode comparecer pessoalmente
ao escritório do Seguro Social local.

Se você não mora em uma casa em que uma
pessoa esteja se inscrevendo ou recebendo
o SSI, acesse www.fns.usda.gov/snap para
saber como se inscrever. Para obter mais
informações sobre o SNAP, leia Programa
de Assistência Nutricional Suplementar
(SNAP) (Publicação nº PE-05-10101). Para
mais informações sobre outros programas de
assistência alimentar disponíveis, leia Nutrition
Assistance Programs (Publicação nº 05-10100).

Se tiver Medicaid com cobertura de
medicamentos e Medicare, Medicare e SSI ou
caso seu estado pague os seus prêmios do
Medicare, você recebe automaticamente esta
ajuda complementar, sem precisar se inscrever.

Medicaid

Pode receber benefícios do
Seguro Social

Quando recebe o SSI, pode também receber o
Medicaid, que ajuda a pagar contas de médicos
e hospitais. O escritório de assistência social
ou assistência médica local pode fornecer mais
informações sobre o Medicaid.

Se tiver trabalhado e contribuído ao Seguro
Social durante tempo suficiente, pode também
se qualificar a receber benefícios do Seguro
Social enquanto estiver recebendo o SSI. Os
benefícios de aposentadoria podem ser pagos
para pessoas com 62 anos de idade ou mais
e suas respectivas famílias. Os benefícios
por incapacidade se destinam a pessoas com
incapacidade e suas respectivas famílias. Os
benefícios de sobrevivência são pagos às
famílias de trabalhadores que tenham falecido.

Ajuda para pagar o Medicare
Se for beneficiário do Medicare e tiver renda
baixa e recursos escassos, o estado onde
vive pode pagar os prêmios do Medicare e,
em alguns casos, também as franquias e
outras despesas médicas, como deduções e
5
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Se acreditar que pode receber benefícios do
Seguro Social, entre em contato conosco para
agendar uma entrevista com um representante
do Seguro Social.

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.

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
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 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;
• 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!
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