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Original page: Entenda o Sistema de Administração da Segurança Social
Localizar um Escritorio do SSA

O Dr. Moises fornece uma visÃ£o geral das caracterÃsticas mais importantes dos programas de
Seguridade Social, Renda Suplementar de Seguridade (SSI-Supplemental Security Income) e
Medicare. VocÃª pode encontrar informaÃ§Ãµes especÃficas sobre esses programas atravÃ©s do
website www.ssa.gov na internet ou telefonando para o nÃºmero gratuito 1-800 772-1213 e
solicitando outras publicaÃ§Ãµes da Seguridade Social ou pedindo para falar com um representante
da Seguro Social.
O NÃºmero de Seguridade Social
Os BenefÃcios que vocÃª receberÃ¡ da Seguro Social serÃ£o calculados com base nos ganhos
resgistrados sob seu nÃºmero de Seguro Social. Portanto, Ã© importante que vocÃª sempre use o
nÃºmero correto. Igualmente, vocÃª deve se certificar de que o nome utilizado no seu trabalho seja o
mesmo que consta no seu cartÃ£o de Seguro Social. Se vocÃª mudar o seu nome no cartÃ£o, vocÃª
deverÃ¡ mudar o seu nome no cartÃ£o de Seguro Social. A Seguro Social nÃ£o cobra por esse
serviÃ§o. Mesmo crianÃ§as pequenas possuem um nÃºmero de Seguro Social porque os pais
precisam incluir o nÃºmero na declarÃ§Ã£o de impostos de ganhos para poder incluir as crianÃ§as
como dependentes.
Pagamento do Imposto do Seguro Social
Se vocÃª trabalhou para alguÃ©m, seu patrÃ£o desconta o imposto referente ao Seguro Social e
Medicare do seu pagamento, contribui com uma pequena quantia equivalente, remete o pagamanto
para o Internal Revenue service (IRS) e informa seus ganhos para a Seguro Social. Se vocÃª for um
profissional liberal (self-employed), vocÃª paga o equivalente Ã contribuiÃ§Ã£o tanto do
empregador quanto do empregado quando vocÃª envia a declaraÃ§Ã£o do imposto de ganhos eo IRS
informa sua contribuiÃ§Ã£o igual Ã contribuiÃ§Ã£o combinada do empregado e empregador, mas
existem decuÃ§Ãµes especiais que vocÃª pode inscrever-se para diminuir sua alÃquota de imposto.
"CrÃ©ditos" da Seguro Social
Conforme vocÃª trabalha e paga seus impostos, vocÃª ganha "crÃ©ditos" que contribuem para a sua
qualificaÃ§Ã£o aos benefÃcios futuros da Seguro Social. VocÃª pode acumular no mÃ¡ximo quatro
crÃ©ditos por ano. A maioria das pessoas necessita de 40 crÃ©ditos (10 anos de trabalho) para se
qualificar para os benefÃcios.
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As pessoas mais jovens necessitam de menos crÃ©ditos para se qualificar para os benefÃcios por
invalidez ou de pensÃ£o.
CÃ¡lculo dos BenefÃcios do Seguro Social
Seu benefÃcio da Seguro Social Ã© uma porcentagem da mÃ©dia dos rendimentos sobrwe a maior
parte por tempo de serviÃ§o. A Seguro Social nunca teve o objetivo de ser uma Ãºnica fonte de
renda quando vocÃª se aposenta ou torna-se invÃ¡lido, ou a Ãºnica renda para a sua famÃlia se
vocÃª tenha vier a falecer. Seu objetivo Ã© suplementar outras rendas que vocÃª tenha atravÃ©s de
planos de pensÃ£o, poupanÃ§a, investimentos, etc. Trabalhadores com baixa renda recebem um
retorno maior do que os que estÃ£o nas faixas mais elevadas de renda, mas um trabalhador com
renda mÃ©dia pode esperar um benefÃcio de aposentadoria que representa em torno de 40% da sua
renda mÃ©dia durante a vida. Para obter uma estimativa gratuita dos benefÃcios de aposentadoria,
invalidez ou pensÃ£o que serÃ£o pagos para vocÃª e sua famÃlia, ligue para a Seguro Social no
telefone 1-800 772-1213
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