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O que é SSI?
O SSI, ou Supplemental Security Income, é um 

programa federal que fornece pagamentos mensais 
ás pessoas com necessidade. O SSI é para as 
pessoas que tem 65 anos de idade ou mais, assim 
como para pessoas cegas ou incapacitadas de 
qualquer idade, incluindo crianças.
Para qualificar você também deve ter pouco 
ou nenhum rendimento e poucos recursos. Isto 
significa que o valor das coisas que possui tem 
de ser inferior a $2.000 se você for solteiro(a) ou 
inferior a $3.000 se você for casado(a). O valor 
da sua casa não é tido em conta. Normalmente, o 
valor do seu carro não é tido em conta. E o valor 
de alguns outros recursos, como um terreno para 
sepultura, pode também não ser tido em conta. 
Para receber SSI, você tem também de solicitar 
outras ajudas financeiras a que pode ter direito. 

Para receber SSI, tem que viver nos Estados 
Unidos ou nas Ilhas Marianas do Norte. Se não 
for cidadã(o) dos EUA, mas for um(a) residente, 
pode ainda ter direito ao SSI. Para obter mais 
informações, solicite uma cópia do documento 
Supplemental Security Income (SSI) para quem não 
é cidadão (Publicação nº 05-11051-PE).

O estado da Califórnia acrescenta dinheiro ao 
pagamento federal. O pagamento único que recebe 
no início de cada mês inclui o pagamento federal de 
SSI e o suplemento concedido pelo estado 
da Califórnia.

Assistência médica
Em geral, quando você recebe SSI, você tem 

direito automaticamente a assistência médica 
(Medi-Cal). Não é necessário preencher qualquer 
formulário de pedido de Medi-Cal em separado. Se 
tiver dúvidas sobre a Medi-Cal, contate os serviços 
locais de assistência social.

Selo de alimento
Na Califórnia, as pessoas que recebem SSI não 

podem receber selo de alimento, porque o estado 
acrescenta um montante em dinheiro ao pagamento 
federal do SSI em sua vez.

Contudo, pode obter selo de alimento:
Enquanto aguarda a decisão do seu pedido  
de SSI; 
Se o seu pedido de SSI for rejeitado; ou 
Se você mudar para outro estado.
Para mais informações, contate os serviços locais 

da assistência social.

Outros serviços sociais
Outros serviços sociais que pode obter através 

dos serviços locais da assistência social incluem:
Um subsídio especial para cães-guia para pessoas 
cegas ou com incapacidade; 
Serviços de assistência domiciliária; e 
Serviços de proteção.
Para mais informações, contate os serviços locais 

da assistência social.
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Montantes dos pagamentos mensais de SSI
Os montantes representam à soma do pagamento federal e do pagamento estatal. Nem todos os beneficiários de 

SSI recebem o montante máximo. O seu pagamento pode ser inferior se você tiver outros rendimentos. 

Categoria Pagamento mensal total para 2007
Pessoas solteiras Idoso(a)s incapacitado(a)s Cego(a)s
Morando independente $856,00 $856,00 $921,00
Alojamento e cuidados não-medicos $1.035,00 $1.035,00 $1.035,00
Morando independente, sem recursos para cozinhar $940,00 $940,00
Vivendo na casa de outra pessoa $649,34 $649,34 $730,34
Criança menor incapacitada $742,00
Criança menor incapacitada em casa de outra pessoa $523,34
Casais idosos ou incapacitados
Morando independente $1502,00
Alojamento e cuidados não-medicos $2.070,00
Morando independente, sem recursos para cozinhar $1.670,00
Vivendo na casa de outra pessoa $1.218,33
Casais cegos
Morando independente $1.729,00
Vivendo na casa de outra pessoa $1.445,33
Pessoa cego(a) com um cônjuge idoso(a) ou incapacitado(a)
Morando independente $1.644,00
Vivendo na casa de outra pessoa $1.359,33

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.
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