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Original page: O seu número e cartão de Seguro Social

Localizar um Escritorio do SSA

Um  nÃºmero  de  Seguro  Social  (Social
Security)  Ã©  importante  porque  vocÃª
precisa  dele  para  arranjar  emprego,
receber pensÃµes de Seguro Social e para
se  beneficiar  de  outros  serviÃ§os
governamentais. Muitas outras entidades,
como  bancos  e   instituiÃ§Ãµes  de
crÃ©dito,  tambÃ©m  requerem  o  seu
nÃºmero  de  Seguro  Social.

Se vocÃª nÃ£o Ã© cidadÃ£o ou residente dos Estados Unidos, vocÃª tambÃ©m pode precisar de um
nÃºmero de Seguro Social. Para obter mais informaÃ§Ãµes, consulte NÃºmeros de seguro social
para quem nÃ£o Ã© cidadÃ£o (PublicaÃ§Ã£o nÂº 05-10096-PE). Se estiver temporariamente nos
Estados Unidos  para trabalhar, consulte Trabalhadores estrangeiros e nÃºmeros de Seguro Social
(PublicaÃ§Ã£o nÂº 05-10107-PE).

Como posso obter um nÃºmero e um cartÃ£o?

Para requerer um nÃºmero e um cartÃ£o de Seguro Social:

  Preencha um Pedido de cartÃ£o de Seguro Social (FormulÃ¡rio SS-5-INST-PE); e●

  Apresente-nos  os  documentos  originais  ou  cÃ³pias  autenticadas  pela  agÃªncia  emissora●

comprovando:

a.     Estatuto de cidadania dos E.U.A. ou de imigraÃ§Ã£o (incluindo a autorizaÃ§Ã£o
do  Departamento  de  SeguranÃ§a  Nacional,  DHS,  Department  of  Homeland
Security] para trabalhar nos Estados Unidos);

b.     Idade; e

c.      Identidade.

Em seguida, leve o pedido devidamente preenchido e os documentos necessÃ¡rios a o seu escritÃ³rio
local de Seguro Social ou envie-os pelo correio.

Cidadania e estado de imigraÃ§Ã£o: Podemos aceitar apenas certos documentos como prova de
cidadania dos EUA. Os mesmos incluem certidÃ£o de nascimento dos EUA, passaporte dos EUA,
CertidÃ£o de NaturalizaÃ§Ã£o ou CertidÃ£o de Cidadania. Se vocÃª nÃ£o Ã© cidadÃ£o dos EUA, o
Seguro  Social  vai  lhe  pedir  seus  documentos  atuais  de  imigraÃ§Ã£o  dos  EUA.  Documentos

http://www.601waiverlawyers.com/page-447.O-seu-nmero-e-carto-de-Seguro-Social.html

http://www.601waiverlawyers.com/page-447.O-seu-nmero-e-carto-de-Seguro-Social.html
http://www.601waiverlawyers.com/frame.php?myselect=https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp


PDF Acrobat www.601waiverlawyers.com 2

aceitÃ¡veis incluem seu:

 FormulÃ¡rio I-551, Permanent Resident Card, green card (CartÃ£o de Residente Permanente),●

inclui o visto de imigrante com leitura automÃ¡tica com o passaporte estrangeiro dentro do prazo
de validade;

I-94,  Arrival/Departure  Record  (Registro  de  Chegada/Partida)  com  o  passaporte  estrangeiro●

vÃ¡lido; ou

I-766, Employment Authorization Card, EAD work permit (CartÃ£o de AutorizaÃ§Ã£o de Emprego,●

autorizaÃ§Ã£o de trabalho). 

Os estudantes internacionais tÃªm de apresentar documentaÃ§Ã£o complementar.

Idade: VocÃª precisa apresentar sua certidÃ£o de nascimento. (Se tiver, vocÃª deve enviÃ¡-la.) Se
nÃ£o tiver certidÃ£o de nascimento, nÃ³s podemos aceitar seu:

   Registro religioso feito antes dos 5 anos que mostre sua data de nascimento;●

  Registro hospitalar de seu nascimento nos EUA; ou●

  Passaporte.●

Identidade: Apenas podemos aceitar determinados documentos como comprovante de identidade.
Um documento  aceitÃ¡vel  tem de  ser  atual  (nÃ£o  estar  fora  de  validade)  e  indicar  o  nome,
informaÃ§Ãµes identificadorase, de preferÃªncia, uma fotografia recente. O Seguro Social irÃ¡ pedir-
lhe que apresente uma carteira de conduÃ§Ã£o dos E.U.A., uma carteira de identificaÃ§Ã£o emitida
a nÃvel estatal ou um passaporte dos E.U.A. como comprovante de identidade.

Se  nÃ£o  dispuser  destes  documentos  especÃficos,  terÃ¡  de  nos  apresentar  outros
documentos, tais como:

  Carteira de identificaÃ§Ã£o de funcionÃ¡rio;●

  Carteira de estudante;●

  Carteira de seguro de saÃºde (nÃ£o um cartÃ£o Medicare)●

Carteira de identificaÃ§Ã£o militar dos Estados Unidos; ●

SentenÃ§a de adoÃ§Ã£o; ApÃ³lice de seguro de vida, ou●

Documento de casamento (apenas em situaÃ§Ãµes de alteraÃ§Ã£o de nome).●

Enviaremos pelo correio o seu nÃºmero e cartÃ£o assim que dispusermos de todas as informaÃ§Ãµes
e que os documentos tiverem sido verificados junto das entidades emissoras.

Quanto custa?

NÃ£o hÃ¡ taxa para cartÃ£o e nÃºmero de Seguro Social. Se alguÃ©m entrar em contato com vocÃª 
e quiser lhe cobrar pela obtenÃ§Ã£o de um cartÃ£o ou nÃºmero,  por favor,  lembre que estes
serviÃ§os do Seguro Social sÃ£o gratuitos. VocÃª pode informar que alguÃ©m estÃ¡ tentando lhe
cobrar ligando para   linha direta do EscritÃ³rio do Inspetor Geral 1-800-269-0271.

Existem tipos diferentes de cartÃµes?
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Emitimos trÃªs tipos de cartÃµes de Seguro Social. Todos os cartÃµes comportam o seu nome e o
seu nÃºmero de Seguro Social.

primeiro tipo de cartÃ£o comporta o seu nome e nÃºmero de Seguro Social e permite- lhe1.
trabalhar sem quaisquer restriÃ§Ãµes. Emiti-lo para:

o    CidadÃ£os dos Estados Unidos; e

o    Pessoas com autorizaÃ§Ã£o legal de permanÃªncia nos Estados Unidos. 

2.  segundo tipo de cartÃ£o comporta o seu nome e nÃºmero, assim com a menÃ§Ã£o "VALID
FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION (valido para trabalhar sÃ³ com autoriÃ§Ã£o do
DHS)." Emitimoseste tipo de cartÃ£o a pessoas que entraram legalmente nos Estados Unidos
para aÃ permanecer temporariamente e que possuem autorizaÃ§Ã£o do DHS para trabalhar.

3.  O terceiro tipo de cartÃ£o comporta o seu nome e nÃºmero, assim como a menÃ§Ã£o
"NOT VALID FOR EMPLOYMENT (nÃ£o Ã© valido para trabalhar)." Emitimo-lo a pessoas de
outros paÃses:

o    Que entram legalmente nos Estados Unidos sem uma autorizaÃ§Ã£o de trabalho do
DHS, mas com uma razÃ£o vÃ¡lida nÃ£o profissional para necessitar de um nÃºmero de
Seguro Social; ou
o    Que precisam de um nÃºmero de Seguro Social devido a uma lei federal para obter uma
pensÃ£o ou um serviÃ§o.

Como requerer um nÃºmero de Seguro Social para o meu filho?

Ã� uma boa idÃ©ia requerer o nÃºmero assim que o seu filho nasce. Pode requerer um nÃºmero de
Seguro Social para o seu filho na mesma Ã©poca que requer a sua certidÃ£o de nascimento. A
agÃªncia estatal que emite a certidÃ£o de nascimento partilharÃ¡ conosco as informaÃ§Ãµes do seu
filho. Enviar-lhe-remos o cartÃ£o de Seguro Social por correio.

Ou, vocÃª pode esperar e solicitar em qualquer escritÃ³rio do Seguro Social. Se vocÃª esperar, deve
nos proporcionar evidÃªncia da idade, identidade e estado de cidadania nos EUA de seu filho. Se
vocÃª estÃ¡ solicitando um pedido em nome de outra pessoa, deve nos mostrar evidÃªncia de seu vÃ-
nculo, ou responsabilidade com a pessoa para quem estÃ¡ solicitando. TambÃ©m deve nos mostrar
prova de sua identidade. Temos que verificar o registro do nascimento de seu filho, o qual pode
adicionar atÃ© 12 semanas ao tempo em que demora a emissÃ£o de um cartÃ£o. Para verificar um
registro de nascimento, o Seguro Social vai entrar em contato com o escritÃ³rio que o emitiu.

CrianÃ§as  de  12  anos  ou  mais  que  solicitam  um  nÃºmero  de  Seguro  Social  original  devem
comparecer pessoalmente a uma entrevista, mesmo que um progenitor ou tutor assine o pedido em
nome da crianÃ§a.

AdoÃ§Ã£o:  Podemos atribuir  ao  seu  filho  adotado  um nÃºmero  de  Seguro  Social  antes  de  o
processo de adoÃ§Ã£o estar concluÃdo, mas tambÃ©m vocÃª pode querer aguardar. EntÃ£o, pode
requerer o nÃºmero utilizando o novo nome do seu filho. Se quiser declarar o seu filho para efeitos
fiscais antes da conclusÃ£o do processo de adoÃ§Ã£o, contate a AdministraÃ§Ã£o Fiscal (Internal
Revenue Service) e solicite o formulÃ¡rio W-7A, Application for Taxpayer Identification Number for
Pending U.S. Adoptions (Pedido de um nÃºmero de identificaÃ§Ã£o de contribuinte para adoÃ§Ãµes
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pendentes nos Estados Unidos).  Para obter mais informaÃ§Ãµes, consulte NÃºmeros de Seguro
Social para crianÃ§as (PublicaÃ§Ã£o nÂº 05-10023-PE).

E se meu nome mudou?

Se vocÃª mudou legalmente seu nome devido a casamento, divÃ³rcio, ordem judicial ou qualquer
outro motivo, precisa avisar ao Seguro Social para obter um cartÃ£o correto.

Se vocÃª estÃ¡ trabalhando, avise tambÃ©m a seu empregador. Se vocÃª nÃ£o nos avisar quando
seu nome muda, isso pode:

 Atrasar sua restituiÃ§Ã£o de imposto; e1.

 Impedir que seu salÃ¡rio seja postado corretamente em seu registro de Seguro Social, o que pode1.
diminuir a quantia de seus benefÃcios futuros de Seguro Social.

Se  vocÃª  precisa  mudar  seu  nome  em seu  cartÃ£o  de  Seguro  Social,  deve  nos  mostrar  um
documento que prove a mudanÃ§a legal de seu nome. Os documentos que o Seguro Social pode
aceitar para provar a mudanÃ§a legal do nome incluem:

Documento de casamento;●

Decreto de divÃ³rcio;●

CertidÃ£o de NaturalizaÃ§Ã£o que mostre o novo nome; ou●

 Ordem judicial para mudanÃ§a de nome.●

Se o documento que vocÃª fornece como evidÃªncia de mudanÃ§a legal de nome nÃ£o nos dar a
informaÃ§Ã£o suficiente para identificÃ¡-lo em seus registros ou se vocÃª mudou seu nome faz mais
de dois anos (quarto anos se vocÃª tem menos de 18 anos), deve nos mostrar um documento de
identidade com o nome antigo (como aparece em nossos registros). Vamos aceitar um documento de
identidade com seu nome antigo que expirou.

Se vocÃª  nÃ£o tem um documento  de  identidade com seu nome antigo,  podemos aceitar  um
documento de identidade nÃ£o expirado com seu novo nome, desde que possamos estabelecer
corretamente sua identidade em nossos registros.

Cidadania: AliÃ¡s, se vocÃª for um cidadÃ£o dos EUA nascido fora dos Estados Unidos e nossos
registros nÃ£o mostram que vocÃª Ã© um cidadÃ£o, vai precisar fornecer comprovante de sua
cidadania nos EUA. Se vocÃª nÃ£o for cidadÃ£o dos EUA, o Seguro Social  vai  lhe pedir seus
documentos atuais de imigraÃ§Ã£o.

Seu novo cartÃ£o vai ter que ter o mesmo nÃºmero que seu cartÃ£o prÃ©vio, mas com seu nome
novo.

 

Como posso certificar-me de que os meus registros estÃ£o certos?

Todos os anos, a sua entidade patronal envia uma cÃ³pia da sua declaraÃ§Ã£o fiscal de rendimentos
W-2 (Wage and Tax Statement, Registro de SalÃ¡rios e Impostos) para o Seguro Social. Comparamos
o seu nome e nÃºmero de Seguro Social indicados no formulÃ¡rio W-2 com as informaÃ§Ãµes nos
nossos registros.
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Acrescentamos os rendimentos declarados no formulÃ¡rio W-2 ao seu registro de Seguro Social. Ã�
fundamental que o nome e nÃºmero de Seguro Social que aparecem no seu cartÃ£o de Seguro
Social sejam idÃªntico aos constantes nos recibos de vencimento e declaraÃ§Ãµes W-2, de forma a
que possamos creditar os seus rendimentos no seu registro. Cabe-lhe a si assegurar-se de que ambos
os registros, de Seguro Social e da entidade patronal, estÃ£o corretos. Se o seu cartÃ£o de Seguro
Social estiver incorreto, dirija-se a qualquer escritÃ³rio de Seguro Social para efetuar as devidas
alteraÃ§Ãµes. Verifique o seu formulÃ¡rio W-2 para garantir que o registro da entidade patronal
estÃ¡ carreto e caso contrÃ¡rio, forneÃ§a-lhe as informaÃ§Ãµes corretas.

VocÃª tambÃ©m pode verificar seu registro de salÃ¡rio em seu Social Security Statement (Extrato
de Seguro Social). O Extrato estÃ¡ disponÃvel on-line para trabalhadores com 18 anos ou mais. Para
rever seu Extrato, acesse www.socialsecurity.gov/myaccount e crie uma conta.

 

O que acontece se o meu estatuto de imigraÃ§Ã£o ou de cidadania  for alterado?

Se seu estado de imigraÃ§Ã£o mudou ou vocÃª se tornou cidadÃ£o dos EUA, deviera avisar ao
Seguro Social para que possamos atualizar seus registros. Para corrigir sua cidadania e estado de
imigraÃ§Ã£o, vocÃª precisa mostrar documentos que provem seu novo estado ou cidadania. NÃ³s
podemos aceitar apenas certos documentos como prova de cidadania para cartÃµes novos e de
substituiÃ§Ã£o.

 

O que acontece se eu perder ou me roubarem o meu cartÃ£o?

Pode substituir gratuitamente o seu cartÃ£o, ou o do seu filho, em caso de extravio ou roubo.
Contudo, estÃ¡ limitado a trÃªs cartÃµes de substituiÃ§Ã£o no perÃodo de um ano e a 10 ao longo de
toda a vida. As alteraÃ§Ãµes legais de nome e outras excepÃ§Ãµes nÃ£o estÃ£o contabilizadas neste
limites. Por exemplo, as alteraÃ§Ãµes do estatuto de nÃ£o cidadÃ£o que requerem atualizaÃ§Ãµes
do cartÃ£o podem nÃ£o ser contabilizadas nestes limites. AlÃ©m disso, pode nÃ£o ser incluÃdo
nestes limites se conseguir provar que precisa do cartÃ£o para evitar uma situaÃ§Ã£o bastante difÃ-
cil.

Para obter um cartÃ£o de substituiÃ§Ã£o, tem de:

Preencher um Pedido de cartÃ£o de Seguro Social (FormulÃ¡rio SS-5-INST-PE); e1.
Apresentar um documento original nÃ£o expirado com informaÃ§Ã£o de identificaÃ§Ã£o e de2.
preferÃªncia uma foto recente que prove sua identidade
Apresentar provas da sua cidadania dos Estados Unidos se tiver nascido noestrangeiro e nÃ£o3.
tiver apresentado qualquer comprovante de cidadania quando fez o pedido do cartÃ£o; e
Apresentar provas do seu estatuto legal de nÃ£o-cidadÃ£o atual caso nÃ£o seja um cidadÃ£o dos4.
Estados Unidos.

O seu cartÃ£o de substituiÃ§Ã£o terÃ¡ o mesmo nome e nÃºmero que o anterior.

Como posso proteger o meu nÃºmero de Seguro Social?

Deve tratar o seu nÃºmero de Seguro Social como informaÃ§Ã£o confidencial e evitar fornecÃª- lo
desnecessariamente. Deve manter o seu cartÃ£o de Seguro Social em um local seguro, junto com
outros documentos importantes.
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NÃ£o o traga contigo a nÃ£o ser que tenha de o apresentar a uma entidade patronal ou a um
fornecedor de serviÃ§os.

Empreendemos vÃ¡rias medidas para evitar a utilizaÃ§Ã£o ilÃcita do seu nÃºmero. Por exemplo,
pedimos  e  analisamos  cuidadosamente  os  comprovantes  de  identidade  apresentados  pelos
requerentes de cartÃµes de substituiÃ§Ã£o, em caso de extravio ou roubo, ou quando os cartÃµes
sÃ£o alterados. Uma das razÃµes pela qual fazemos isso Ã© para impedir que pessoas obtenham
ilicitamente nÃºmeros de Seguro Social para criar identidades falsas. Mantemos a privacidade de
registros de Seguro Social, salvo quando:

Somos obrigados por lei a divulgar as informaÃ§Ãµes a outra agÃªncia governamental; ou●

As suas informaÃ§Ãµes sÃ£o necessÃ¡rias para desenvolver atividades de saÃºde ou previdÃªncia●

do Seguro Social ou de outras entidades governamentais.

TerÃ¡ de ter muito cuidado em relaÃ§Ã£o Ã  divulgaÃ§Ã£o do seu nÃºmero e cartÃ£o, de forma a
proteger-se  contra  a  utilizaÃ§Ã£o ilÃcita  do  seu nÃºmero.  Indicar  o  seu nÃºmero Ã© um ato
voluntÃ¡rio, mesmo quando lhe pedem diretamente o seu nÃºmero. Se lhe pedirem o seu nÃºmero,
deve perguntar:

o   De que forma o seu nÃºmero irÃ¡ ser utilizado;

o   que acontece se recusar; e

o   Que lei exige que indique o seu nÃºmero.

As respostas a todas estas perguntas ajudarÃ£o a decidir se pretende indicar o seu nÃºmero de
Seguro Social. A decisÃ£o Ã© sua.

Contatando o Seguro Social

Para mais informaÃ§Ãµes e para encontrar cÃ³pias de nossas publicaÃ§Ãµes, acesse nosso site
www.socialsecurity.gov ou ligue grÃ¡tis, 1-800-772-1213 (para surdo ou com deficiÃªncia auditiva,
ligue para nosso nÃºmero TTY, 1-800-325-0778). Todas as ligaÃ§Ãµes sÃ£o confidenciais. Se vocÃª
fala Espanhol, aperte 2. Para todos os outros idiomas, aperte 1, fique na linha em silÃªncio durante o
pedido  automÃ¡tico  de  voz  em InglÃªs  atÃ© um representante  atender.  O  representante  irÃ¡
contatar  um intÃ©rprete  para  ajudar  na  sua  ligaÃ§Ã£o.  Os  serviÃ§os  de  intÃ©rprete  estÃ£o
disponÃveis sem nenhum custo. NÃ³s podemos responder perguntas especÃficas das 7 a.m atÃ© Ã s
7 p.m, De segunda-feira Ã¡ sexta- feira. NÃ³s podemos lhe fornecer informaÃ§Ãµes em InglÃªs
atravÃ©s do serviÃ§o de telefone automÃ¡tico 24 horas por dia.

Queremos tambÃ©m ter a certeza de que vocÃª beneficia de um serviÃ§o correto e atencioso. Ã�
esta a razÃ£o pela qual possuÃmos um segundo representante de Seguro Social que monitoriza
algumas chamadas telefÃ´nicas.
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