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O que é a SSI?

Quanto você pode receber?

A Supplemental Security Income – SSI (Renda
de Seguro Complementar) é um programa
federal que fornece pagamentos mensais
a pessoas com renda limitada e poucos
recursos. A SSI é para pessoas de 65 anos
ou mais, bem como para aqueles de qualquer
idade, incluindo crianças, que sejam cegos ou
pessoas deficientes.

O valor do pagamento básico mensal da SSI
para 2018 é o mesmo em todo o país. Esse
valor é de:
— US$750 para uma pessoa; ou
— US$1,125 para um casal.
Nem todos recebem o mesmo valor. Você
pode receber mais se morar em um estado que
contribui com dinheiro adicional ao pagamento
federal da SSI. Você pode receber menos se
você ou sua família tem outra renda. Onde
e com quem você mora também faz com
que a quantia de seu pagamento da SSI
seja diferente.

Para receber a SSI, você precisa:
• Ter pelo menos 65 anos de idade;
• Ser totalmente ou parcialmente cego; ou
• Estar em um estado clínico que o impeça de
trabalhar e que esteja previsto para durar
pelo menos um ano ou resultar em morte.

Como você se qualifica para a SSI?

Há regras diferentes para crianças. Para
mais informações, leia Benefits for Children
With Disabilities (Publication No. 05-10026)
— Benefícios para Crianças com Deficiência
(Publicação Nº 05-10026-PE).

SocialSecurity.gov

Seu rendimento
Seu rendimento inclui o quanto você ganha,
seus benefícios do Social Security (Seguro
Social), suas pensões e o valor do que
você recebe de outras pessoas, como
alimentos e abrigo.
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O lugar onde você mora afeta o valor da renda
que você pode ter todo mês e ainda continuar
recebendo a SSI. Diferentes estados possuem
regras diferentes.

para você, leia Nutrition Assistance
Programs (Publication No. 05-10100)
— Programas de Assistência Nutricional
(Publicação Nº 05-10100) e Supplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP) Facts
(Publication No. 05-10101) — Informações
do Programa De Assistência De Nutrição
Suplementar (Publicação Nº 05-10101-PE).
Visite www.fns.usda.gov/snap para saber
como solicitar.

Bens que você possui
Você pode receber a SSI se seus recursos (os
bens que você possui) valem não mais que
US$2,000 para uma pessoa ou US$3,000 para
um casal que vive junto. Nós não contamos
tudo o que você possui quando decidimos se
você pode receber a SSI. Por exemplo, nós
não contamos uma casa que você possui se
você mora nela, e, geralmente, não contamos
seu carro. Consideramos, isso sim, dinheiro,
contas bancárias, ações e títulos.

Como você solicita a SSI?
Para solicitar a SSI, você pode dar início
ao processo completando uma grande
parte da sua solicitação em nosso site
www.socialsecurity.gov/applyforbenefits.
Você também pode ligar gratuitamente para
nosso número de telefone 1-800-772-1213
para marcar uma entrevista em pessoa ou por
telefone com um representante do escritório do
Social Security (Seguro Social) mais próximo.

É preciso ser residente nos
Estados Unidos
Você deve morar nos United States (Estados
Unidos) ou nas Northern Mariana Islands (Ilhas
Marianas do Norte) para receber a SSI. Se
você não é um cidadão dos EUA, mas está
morando legalmente nos Estados Unidos,
você ainda pode obter a SSI. Para obter mais
informações, leia Supplemental Security Income
(SSI) for Noncitizens (Publication No. 05-11051)
– Renda de Segurança Suplementar para Não
Cidadãos (Publicação Nº 05-11051-PE).

Você pode ser elegível para completar sua
solicitação da SSI on-line se você:
• Tem entre 18 e 65 anos;
• Nunca se casou;
• Não é cego;
• É um cidadão americano residente em um
dos 50 estados, District of Columbia, (Distrito
de Colúmbia) ou nas Northern Mariana
Islands (Ilhas Marianas do Norte);

Outros benefícios
Para receber a SSI, você também deve solicitar
qualquer outro benefício governamental a
que você tenha direito. Se você receber a
SSI, você geralmente também pode receber
o Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP) — Programa De Assistência De
Nutrição Suplementar e o Medicaid. O
Medicaid ajuda com os custos de médicos
e atendimento hospitalar, e o SNAP ajuda a
pagar pela sua alimentação.

• Nunca solicitou ou recebeu benefícios da
SSI no passado; e
• Está solicitando o Social Security Disability
Insurance (Seguro de Invalidez do
Seguro Social) ao mesmo tempo em que
solicita a SSI.

Como entrar em contato com
o Seguro Social

Requerimentos para o benefício do SNAP
podem ser feitos em qualquer escritório
do Social Security (Seguro Social). Para
obter informações sobre outros programas
de nutrição que podem estar disponíveis

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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Entre em contato conosco

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.

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
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:

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.

• 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!
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.
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