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Esta atualização fornece informações sobre impostos, benefícios e custos do Social Security para
2020. Por lei, alguns números mudam automaticamente a cada ano para acompanhar as
mudanças nos níveis de preços e salários.

Informações para pessoas que estão trabalhando
Impostos do Social Security e do Medicare
Impostos do Social Security

2019

2020

Empregado/empregador (cada)

6,2% sobre os ganhos até US$
132.900

6,2% sobre os ganhos até
US$137.700

Trabalhadores autônomos
*Pode ser compensado por
provisões de imposto de renda

12,4%* sobre ganhos de até US$ 12,4%* sobre ganhos de até
132.900
US$137.700

Impostos do Medicare

2019

2020

Empregado/empregador (cada)

1,45% sobre todos os ganhos

1,45% sobre todos os ganhos

Trabalhadores autônomos
*Pode ser compensado por
provisões de imposto de renda

2,9%* sobre todos os ganhos

2,9%* sobre todos os ganhos
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Os assalariados de alta renda também pagam 0,9% a mais nos impostos do Medicare sobre ganhos
acima de certos valores. Consulte o Internal Revenue Service para obter mais detalhes.
Créditos de trabalho
Quando você trabalha, você ganha créditos para seus benefícios do Social Security. O número de
créditos que você precisa para se qualificar para os benefícios do Social Security depende da sua
idade e do tipo de benefício para o qual você está se inscrevendo. Você pode ganhar no máximo
quatro créditos por ano. A maioria das pessoas precisa de 40 créditos para se qualificar para receber
benefícios de aposentadoria.

2019

2020

US$1.360 ganha um crédito

US$1.410 ganha um crédito

Informações para pessoas que recebem benefícios do Social Security
Limites de ganhos
De acordo com a lei federal, as pessoas que recebem benefícios do Social Security e que não
atingiram a idade de aposentadoria completa têm direito a receber todos os seus benefícios, desde
que seus ganhos estejam abaixo dos limites indicados a seguir. Para pessoas nascidas entre 1943 e
1954, a idade de aposentadoria completa é de 66 anos. A idade de aposentadoria completa aumenta
gradualmente a cada ano até atingir a idade de 67 anos para pessoas nascidas em 1960 ou depois.

2019

2020

Em idade de aposentadoria
completa ou mais velho(a)

Sem limite de ganhos

Sem limite de ganhos

Sob a idade de aposentadoria
completa

US$17.640
A cada US$2 acima do limite,
US$1 é retido dos benefícios.

US$18.240
A cada US$2 acima do limite,
US$1 é retido dos benefícios .

US$46.920
A cada US$3 acima do limite,
No ano em que você atinge a
US$1 é retido dos benefícios até
idade de aposentadoria completa
o mês em que você atinge a idade
de aposentadoria completa.

US$48.600
A cada US$3 acima do limite,
US$1 é retido dos benefícios até
o mês em que você atinge a idade
de aposentadoria completa.

Limites de ganhos dos beneficiários por invalidez: Se você trabalha enquanto recebe benefícios por
invalidez, você deve nos informar sobre seus ganhos, independentemente de quão pouco você ganha.
Você pode ter ganhos ilimitados durante um período de trabalho experimental de até nove meses
(não necessariamente seguidos) e ainda receber todos os benefícios. Depois de concluir seu período
de trabalho experimental de nove meses, determinaremos se você ainda tem direito a benefícios por
invalidez. Você também pode ter direito a outros incentivos ao trabalho para ajudá-lo a fazer a transição
de volta ao trabalho.
Atividade Remunerada
Substancial (não cego)
Atividade Remunerada
Substancial (cego)
Mês do período de
trabalho experimental

2019

2020

US$1.220 por mês

US$1.260 por mês

US$2.040 por mês

US$2.110 por mês

US$880 por mês

US$910 por mês
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Informações para pessoas que recebem Supplemental Security Income (SSI,
sigla em inglês)
Pagamento federal mensal do SSI (máximo)
2019

2020

Indivíduo

US$771

US$783

Casal

US$1.157

US$1.175

Limites de renda mensal

2019

2020

Indivíduo cuja renda é
proveniente apenas de salários

US$1.627

US$1.651

Indivíduo cuja renda não provém
de salários

US$791

US$803

Casal cuja renda é apenas
de salários

US$2.399

US$2.435

Casal cuja renda não provém
de salários

US$1.177

US$1.195

OBSERVAÇÃO: Se você tiver renda, seu benefício mensal geralmente será menor que o
pagamento federal máximo do SSI. Lembre-se de que você deve nos informar a respeito de
toda a sua renda. Alguns estados adicionam dinheiro ao pagamento federal do SSI. Se você
mora em um desses estados, pode se qualificar para um pagamento mais alto. Sua renda pode
ser superior aos limites indicados e você ainda pode se qualificar.

Informações para pessoas sobre o Medicare
A maioria dos custos do Medicare está aumentando este ano para acompanhar o
aumento dos custos com saúde.
2019

2020

US$1.364

US$1.408

US$341 por dia

US$352 por dia

US$682 por dia

US$704 por dia

Seguro Hospitalar (Parte A)
Nos primeiros 60 dias em um
hospital, o paciente paga
Nos dias 61 a 90, em um
hospital, o paciente paga
Além de 90 dias em um hospital,
o paciente paga (por mais
60 dias)
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Nos primeiros 20 dias em
uma instituição de serviços
US$0
especializados de enfermagem o
paciente paga
Do 21o ao 100o dia em
uma instituição de serviços
US$170,50 por dia
especializados de enfermagem, o
paciente paga

US$0

US$176 por dia

Valor de compra da Parte A: O valor que você paga para comprar o Medicare Parte A depende do
número de créditos do Social Security que você ganhou. Se você tem:
40 créditos

US$0

US$0

30-39 créditos

US$240 por mês

US$252 por mês

menos de 30 créditos

US$437 por mês

US$458 por mês

Seguro médico (Parte B)

2019

2020

Valor

US$135,50 por mês

US$144,60 por mês**

Franquia

US$185 por ano

US$198 por ano

Depois que o paciente pagou a franquia, a Parte B paga por 80%
dos serviços cobertos.

OBSERVAÇÃO: Se você receber o Medicare e sua renda for baixa, seu estado poderá pagar
por você seus valores do Medicare e, em alguns casos, suas franquias e outras despesas
médicas. Entre em contato com a agência local de assistência médica (Medicaid), serviços
sociais ou escritório de assistência social para obter mais informações.
**O valor mensal padrão é de US$144,60. Algumas pessoas com rendimentos mais elevados pagam
valores mais altos.

Como entrar em contato com o Social
Security (Seguro Social)

Visite nosso site
A maneira mais conveniente de fazer
negócios com o Social Security (Seguro
Social) em qualquer lugar é no site
www.socialsecurity.gov. Você pode fazer
diversas solicitações.

Há várias maneiras de entrar em contato
conosco, como, por exemplo, on-line, por
telefone e pessoalmente. Estamos aqui para
responder suas perguntas e atendê-lo. Por mais
de 80 anos, o Social Security (Seguro Social)
tem ajudado a garantir no presente e no futuro,
proporcionando benefícios e proteção financeira
para milhões de pessoas durante a jornada de
suas vidas.

• Inscrever-se para receber Extra Help (Ajuda
Complementar) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare.
• Solicitar a maioria dos tipos de benefícios.
• Obter cópias de nossas publicações.
• Obter respostas às perguntas
mais frequentes.
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Ao criar uma conta my Social Security (meu
Seguro Social), você pode fazer ainda mais.

taxa elevada de sinais de ocupado e tempos
de espera mais longos para falar conosco.
Teremos muito prazer em atendê-lo.

• Analisar seu Social Security Statement
(Extrato do Seguro Social).

Agendar uma visita ao escritório

• Verificar seus rendimentos.

Você pode localizar o escritório mais próximo,
digitando seu CEP em nossa página de
localização de escritórios.

• Imprimir uma carta de verificação
de benefícios.
• Alterar suas informações de depósito
em conta.

Se estiver trazendo documentos para que os
analisemos, lembre-se que devem ser cópias
originais ou certificadas pela entidade emissora.

• Solicitar um novo cartão do Medicare.
• Solicitar uma segunda via do cartão
SSA-1099/1042S.
• Solicitar a substituição de um cartão do
Social Security (Seguro Social), caso
não tenha havido alterações e seu
estado participar.
Alguns desses serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Para ajudá-lo a fazer
negócios com o Social Security (Seguro Social),
fornecemos serviços gratuitos de intérprete por
telefone ou pessoalmente quando você visita
um escritório do Social Security (Seguro Social).
Ligue-nos
Caso não tenha acesso à Internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente para 1-800-772-1213 ou para
nosso número TTY, 1-800-325-0778, em caso
de surdez ou deficiência auditiva.
Um membro de nossa equipe pode atender
sua chamada das 7h às 19h, de segunda a
sexta-feira, caso você precise falar com alguém.
Para falar com um membro de nossa equipe
em espanhol, ligue para 1-800-772-1213 e
pressione 7. Tenha paciência durante períodos
de maior movimento, pois pode haver uma
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