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O que é o SSI?
SSI, Supplemental Security Income, é 

um programa federal que provê pagamentos 
mensais em dinheiro a pessoas de baixa renda 
ou pequenas posses. O SSI é para pessoas 
idosas e também para cegos ou incapacitados 
de qualquer idade, inclusive crianças.

Para receber o SSI, é preciso:
Ter pelo menos 65 anos de idade; ou
Ser totalmente ou parcialmente cego; ou
Estar em estado clínico que o impeça de 
trabalhar e que esteja previsto para durar 
pelo menos um ano ou resultar em morte. 
As regras são diferentes para crianças. 
Para obter mais informações, solicite o 
informativo Benefits For Children With 
Disabilities (Benefícios para crianças 
incapacitadas, Publicação nº 05-100�6), 
esta publicação está somente disponível  
em inglês.

Quanto você pode obter?
O valor do pagamento básico mensal do 

SSI para �007 é o mesmo em todo o país. 
Esse valor é de:

$6�3 Para uma pessoa; ou
$934 Para um casal.
Nem todo mundo recebe a mesma quantia. 

Residentes de estados que adicionam um valor 

http://www.ssa.gov/pubs/10026.html
http://www.ssa.gov/pubs/10026.html
http://www.ssa.gov/pubs/10026.html
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ao pagamento do SSI federal podem receber 
mais. Se você ou sua família tiver outra fonte 
de renda, você pode receber menos. O local 
onde você mora e as pessoas com quem você 
mora são fatores que podem determinar se 
você tem direito ao SSI e a que valor você  
tem direito.

Como você qualifica para SSI?

Seu rendimento
Seu rendimento inclui o quanto você ganha, 

seus benefícios do seguro social, suas pensões 
e o valor do que você recebe de outras 
pessoas, como alimentos, vestuário e moradia.

O lugar onde você mora afeta o valor da 
renda que você pode ter todo mês sem afetar 
seu direito ao SSI. As regras são diferentes 
em outros estados.

Sua lista de bens
Você tem direito ao SSI se o valor total dos  

seus bens (as coisas que você possui) não 
ultrapassar $�.000 no caso de indivíduos ou 
$3.000 para casais. Nem tudo que você tem 
é levado em conta para determinar se você 
tem direito ao SSI. Por exemplo: sua casa, e 
normalmente o seu carro não são levados em 
conta. Levamos em conta seu patrimônio em 
dinheiro, contas bancária e contas de, ações  
e títulos.
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É preciso ser residente nos  
Estados Unidos

É preciso residir nos Estados Unidos ou nas 
ilhas de Northern Mariana para ter direito ao 
SSI. Mesmo quem não é cidadão americano 
pode ter direito ao SSI se morar nos Estados 
Unidos. Para obter mais informações, solicite 
Supplemental Security Income (SSI) para 
pessoas que não são cidadãos (Publicação  
nº 05-11051-PE).

Outros benefícios
Para receber o SSI, você também deve 

requisitar qualquer outro benefício em 
dinheiro a que você tenha direito. Se você 
receber o SSI, você normalmente pode 
também receber o selo de alimento e 
Medicaid. Medicaid ajuda com custos de 
médicos e atendimento hospitalar, e os selos 
de alimento ajudam a pagar sua alimentação.

Como fazer um pedido para o SSI?
Entre em contato conosco para marcar uma 

entrevista para fazer um pedido para o SSI no 
escritório de Seguro Social mais próximo.

http://www.ssa.gov/multilanguage/Portuguese/11051-PE.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Portuguese/11051-PE.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Portuguese/11051-PE.pdf
https://s044a90.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
https://s044a90.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
https://s044a90.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
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Contatando o Seguro Social 
Para mais informações e para obter 

cópias das nossas publicações, visite o nosso 
Web site em www.socialsecurity.gov ou 
ligue grátis para o número 1-800-772-1213
(as pessoas surdas ou com dificuldades 
auditivas podem contatar o nosso número 
TTY, 1-800-325-0778). Podemos responder 
a dúvidas específicas entre as 7h00 e as 
19h00, de segunda a sexta-feira. Podemos dar 
informações através de atendimento telefônico 
automático, 24 horas por dia.

Caso você necessite de um intérprete para 
tratar dos seus assuntos com o Seguro Social, 
disponibilizaremos um gratuitamente. Os 
serviços de interprete estão disponíveis se 
nos contatar por telefone ou nos escritórios 
do Seguro Social. Ligue para o nosso número 
grátis, 1-800-772-1213. Caso você fala um 
idioma que não seja o inglês ou Espanhol, 
digite o 1 e aguarde até um representante 
atender a chamada. Um intérprete será contatado 
para te ajudar com o seu telefonema. Caso o 
seu assunto não possa ser totalmente resolvido 
pelo telefone, marcaremos uma entrevista 
contigo no escritório local do Seguro Social 
e tomaremos as providências para que um 
intérprete esteja presente à hora marcada.

Todas as chamadas telefônicas são 
confidenciais. Também pretendemos garantir 
que prestamos um serviço preciso e atencioso. 
Por essa razão, existe um segundo funcionário 
do Seguro Social que supervisiona algumas 
chamadas telefônicas.

http://www.socialsecurity.gov
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