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Original page: Benefícios da Seguridade Social Nos EUA

Localizar um Escritorio do SSA

Existem cinco categorias principais de benefÃcios pagos atravÃ©s do seu imposto de Seguridade
Social: aposentadoria, invalidez, benefÃcios familiares, pensÃµes e Medicare. (Os benefÃcios de SSI,
que nÃ£o sÃ£o financiados pelos impostos da Seguridade Social, estÃ£o descritos em outra
seÃ§Ã£o.)

Aposentadoria

Os benefÃcios sÃ£o pagos na idade de aposentadoria completa (com benefÃcios reduzidos disponÃ-
veis a partir dos 62 anos de idade) para qualquer pessoa com crÃ©ditos da Seguridade Social
suficientes. A idade para aposentadoria completa Ã© de 65 anos para pessoas que nasceram antes
de 1938. A idade aumenta gradualmente atÃ© alcanÃ§ar 67 anos para pessoas nascidas apÃ³s 1960.
As pessoas que atrazam a aposentadoria apÃ³s a idade de aposentadoria completa, recebem
crÃ©dito especial para cada mÃªs que eles nÃ£o receberem benefÃcios atÃ© alcanÃ§ar a idade de
70 anos.

Invalidez

Os benefÃcios sÃ£o pagos em qualquer idade para pessoas que tenham crÃ©ditos da Seguridade
Social suficientes e que tenham uma invalidez fÃsica ou mental severa impedindo-a de fazer trabalho
"substancial" por um ano ou mais ou que tenha uma condiÃ§Ã£o que resulte em morte. Geralmente,
o rendimetno acima de US$ 740 por mÃªs Ã© considerado substancial. O programa de invalidez
inclui incentivos para uma transiÃ§Ã£o gradual de volta para a forÃ§a de trabalho, incluindo a
continuaÃ§Ã£o dos benefÃcios e assistÃªncia Ã  saÃºde enquanto a pessoa tnta se esforÃºde
enquanto a pessoa tnta se esforÃ§a para trabalhar.

BenefÃcios Familiares

Se vocÃª se qualidicar para aposentadoria ou benefÃcios de invalidez, Ã© possÃvel que outros

http://www.drmoises.com/page-448.Benefcios-da-Seguridade-Social-Nos-EUA.html

http://www.drmoises.com/page-448.Benefcios-da-Seguridade-Social-Nos-EUA.html
http://www.drmoises.com/frame.php?myselect=https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp


PDF Acrobat www.drmoises.com 2

membros de sua famÃlia possam tambÃ©m receber benefÃcios. Isso inclui: cÃ´njuge se ele ou ela
tiver pelo menos 62 anos de idade, mas cuide de uma crianÃ§a com menos de 16 anos de idade; e
seus filhos se eles forem solteiros e com menos de 18 anos de idade, ou com 19 anos de idade se
ainda estiver na escola ou com 18 anos ou mais, se for deficiente. Se vocÃª for divorciado, seu ex-
cÃ´njuge pode se qualificar para benefÃcios em seu nome.

PensÃ£o

Se vocÃª vier a falecer, certos membros de sua famÃlia podem se qualificar para receber benefÃcios
se vocÃª tiver acumulado crÃ©ditos da Seguridade Social suficientes enquanto vocÃª trabalhava. Os
membros da famÃlia incluem: a(o) viÃºva(o) com mais de 60 anos de idade, com mais de 50 anos se
for deficiente ou com qualquer idade se cuidar de uma crianÃ§a com menos de 16 anos de idade;
seus filhos se eles forem solteiros e tiverem menos de 18 anos, ou com 19 anos se ainda estiverem
na escola ou com mais de 18 anos se for deficiente e os seus pais se vocÃª for sua principal fonte de
sustento. Um pagamento Ãºnico especial de US$ 255 dÃ³lares pode ser feito para seu cÃ´njuge ou
filho menor de idade quando vocÃª morre. Se vocÃª for divorciado, seu ex-cÃ´njuge pode se
qualificar para benefÃcios de vÃuvo(a) em seu nome.

Medicare

Existem duas partes para Medicare: seguro hospitalar (algumas vezes chamada de "Parte B").
Geralmente, as pessoas com mais de 65 anos de idade e revebem Seguridade Social se qualificam
automaticamente para o Medicare, bem como as pessoas que receberam os benefÃcios de invalidez
por dois anos. As outras pessoas devem enviar uma inscriÃ§Ã£o. A parte "A" Ã© paga por uma parte
do imposto da Seguridade Social das pessoas que ainda estÃ£o trabalhando. Ele ajkuda a pagar por
internaÃ§Ãµes hospitalares, cuidaddos de enfremagem especializados e outros serviÃ§os. A Parte
"B" Ã© paga por prÃªmios mensais dos que estÃ£o inscritos e da receita geral. Ele ajuda a pagar
por itens com o horÃ¡rios mÃ©dicos, atendimento hospitalar e outros serviÃ§os e suprimentos
mÃ©dicos.

BenefÃcios da Renda Suplementar de Seguridade

A SSI faz pagamentos mensais para pessoas que possuem renda baixa e poucos bens. Para obter
SSI, vocÃª deve ter mais de 65 anos ou ser deficiente. As crianÃ§as e os adultos se qualificam para
pagamentos de invalidez pela SSI. Como o prÃ³prio nome sugere, a Renda Suplementar de
Seguridade "suplementa" sua renda em vÃ¡rios nÃveis -- dependendo de onde vocÃª vive.

O governo federal paga uma taxa bÃ¡sica e alguns estados suplementam esta quantia. Informe-se no
escritÃ³rio local da Seguridade Social sobre as taxas de seu estado. Geralmente, as pessoas que
recebem SSI tambÃ©m se qualificam para o Medicaid, cupons de alimentos e outras assitÃªncias.

Os benefÃcios da SSI nÃ£o sÃ£o pagos pelo fundi fiduciÃ¡rio da Seguridade Social e nÃ£o sÃ£o
baseados em ganhos anteriores. Os benefÃcios da SSI sÃ£o financiados pela receita tributÃ¡ria geral
e asseguram uma renda mensal mÃnima para os deficientes e idosos.

fonte: SSA
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