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Introdução
Este folheto é para os pais, cuidadores ou 
representantes de crianças menores de 18 
anos de idade que possuem deficiências que 
podem fazer com que se qualifiquem para 
pagamentos de Supplemental Security Income 
(Renda de Segurança Suplementar) (SSI, sigla 
em inglês). Também se destina a indivíduos 
que ficaram incapacitados na infância (antes 
dos 22 anos de idade) e que podem ter direito a 
receber benefícios do Social Security Disability 
Insurance (Seguro de Invalidez do Social 

Security) (SSDI, sigla em inglês). Chamamos 
este benefício de SSDI de benefício “infantil” 
porque ele é pago com base no registro de 
vencimentos do Social Security (Seguro Social) 
de um progenitor.

Este folheto irá ajudá-lo(a) a decidir se sua 
criança ou uma criança que você conhece pode 
se qualificar à SSI ou ao SSDI.

https://facebook.com/socialsecurity
https://twitter.com/socialsecurity
https://youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://instagram.com/socialsecurity
https://linkedin.com/company/ssa
https://www.ssa.gov/
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Pagamentos de Supplemental Security 
Income (Renda de Seguro Suplementar) 
para filhos com incapacitação
A SSI faz pagamentos mensais a pessoas 
de renda e recursos limitados com 65 anos 
de idade ou mais ou que sejam cegas ou 
portadoras de incapacitações qualificatórias. 
Filhos menores de 18 anos de idade podem 
se qualificar tiverem uma condição médica ou 
uma combinação de condições que atendam 
à definição de incapacitação infantil do Social 
Security (Seguro Social). Sua renda e recursos 
devem estar dentro dos limites de elegibilidade. 
O valor do pagamento da SSI é diferente de 
um estado para outro, pois alguns estados 
adicionam dinheiro ao pagamento da SSI. O 
escritório do Social Security (Seguro Social) 
local pode fornecer mais informações sobre o 
pagamento total da SSI de seu estado.

Regras de SSI em relação à 
renda e recursos

Ao decidir se uma criança pode receber SSI, 
levamos em consideração sua renda e recursos. 
Também levamos em consideração a renda e 
recursos dos membros da família que vivem no 
domicílio da criança. Essas regras se aplicam 
se a criança mora com os pais. Também se 
aplicam se a criança estiver estudando em 
regime de internato, mas volta à casa de tempos 
em tempos e estiver sob sua supervisão.

A renda e recursos de seu filho ou filha ou 
a renda e recursos dos membros da família 
que vivem no domicílio da criança podem ser 
superiores ao valor permitido. Se for esse o 
caso, o pedido da criança aos benefícios de SSI 
será negado.

Limitamos o pagamento mensal da SSI a US$ 
30 quando a criança se encontra em um centro 
médico em que o seguro-saúde paga seus 
respectivos cuidados.

Regras da SSI em relação a incapacitação

Seu filho ou filha deve satisfazer a todos os 
requisitos de incapacitação a seguir para ser 
considerado(a) portador(a) de incapacitação e, 
assim, qualificar-se em termos médicos para 
receber a SSI:

• A criança, que não é cega, não deve estar 
trabalhando ou recebendo mais de US$ 1.470 
por mês em 2023. A criança que é cega 
não deve estar trabalhando ou recebendo 
mais de US$ 2.460 (esse valor de renda 
normalmente muda a cada ano). 

• O filho ou filha deve ter uma condição 
médica ou uma combinação de condições 
que resultem em “limitações funcionais 
acentuadas e graves”. Isso significa que a 
incapacitação deve limitar muito seriamente 
as atividades da criança.

• A incapacitação do filho ou filha deve ter 
causado incapacitação (ou poder vir a causar 
incapacitação) por pelo menos 12 meses ou 
resultar em morte.

Fornecer informações sobre a doença de 
seu filho ou filha

Ao se inscrever para receber pagamentos 
de SSI para seu filho ou filha com base em 
uma incapacitação, solicitaremos informações 
detalhadas sobre o estado clínico da criança. 
Também perguntaremos como este afeta sua 
capacidade de realizar atividades diárias. 
Também pediremos sua autorização para obter 
informações sobre seu filho ou filha de médicos, 
professores, terapeutas e outros profissionais 
que possuam informação sobre a incapacitação 
de seu filho ou filha.

Por favor, forneça quaisquer históricos clínicos 
ou escolares de seu filho ou filha que você tiver. 
Isso ajudará a agilizar a decisão de seu pedido.

O que acontece depois?

Enviaremos todas as informações que você nos 
forneceu ao escritório de Disability Determination 
Services (Serviços de Determinação de 
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Incapacitação) de seu estado. Médicos e 
profissionais devidamente habilitados desse 
órgão estatal analisarão as informações. Eles 
solicitarão os registros clínicos e escolares de 
seu filho ou filha, bem como quaisquer outras 
informações necessárias para decidir se ele ou 
ela satisfaz aos critérios de incapacitação. 

Talvez o órgão estatal não consiga proferir 
uma decisão de incapacitação apenas com as 
informações clínicas, registros escolares e outros 
fatores fornecidos. Se for esse o caso, eles 
poderão solicitar que você leve a criança para 
um exame médico ou um teste. Nós pagaremos 
esse exame ou teste.

Podemos efetuar pagamentos imediatos 
de SSI a seu filho ou filha

O órgão estatal pode levar de 3 a 6 meses 
para decidir se seu filho ou filha satisfaz nossos 
critérios de incapacitação. No entanto, para 
alguns quadros médicos, faremos pagamentos 
de SSI imediatos e por até 6 meses enquanto 
o órgão estatal decide se seu filho ou filha se 
qualifica aos benefícios por incapacitação.

Seguem abaixo algumas possíveis condições 
para a qualificação:

• Cegueira total.

• Surdez total.

• Paralisia cerebral.

• Síndrome de Down.

• Distrofia muscular.

• Distúrbio intelectual grave (criança de 4 anos 
de idade ou mais).

• Infecção sintomática por HIV.

• Peso de nascença abaixo de 2 libras, 
10 onças — avaliamos o baixo peso de 
nascença em crianças desde o nascimento 
até atingirem 1 ano idade, e o déficit de 
crescimento em crianças e bebês desde o 
nascimento até os 3 anos de idade. Usamos 
o peso de nascença da criança conforme 
tenha sido documentado em uma certidão 

de nascimento original da criança ou cópia 
autenticada ou conforme um registro médico 
assinado por um médico.

Se seu filho ou filha apresentar alguma das 
condições de qualificação, ele ou ela receberá 
pagamentos de SSI imediatamente. Contudo, 
se o órgão estatal finalmente decidir que 
a incapacitação de seu filho ou filha não é 
suficientemente grave para qualificá-lo ou 
qualificá-la para a SSI, você não precisará 
devolver os pagamentos de SSI que seu filho ou 
filha recebeu.

Análises de incapacitação para a SSI

Após a criança começar a receber a SSI, a 
lei exige que façamos análises periódicas da 
condição médica da criança para verificar se ele 
ou ela continua a satisfazer nossos critérios de 
incapacitação. Devemos realizar essa análise ao 
final dos seguintes períodos:

• Pelo menos a cada 3 anos para crianças 
menores de 18 anos de idade cujas doenças 
tendam a melhorar ou para as quais uma 
melhora seja possível.

• Até 1 ano de vida para bebês recebendo 
pagamentos de SSI devido ao baixo peso de 
nascença. Se determinarmos que a condição 
médica não tende a melhorar até o primeiro 
aniversário, agendaremos a análise para 
outra data.

Poderemos realizar uma análise da 
incapacitação mesmo que a tendência da 
condição de seu filho ou filha seja a de não 
melhorar. Ao realizarmos a revisão, é necessário 
apresentar provas de que a incapacitação da 
criança ainda limita gravemente suas atividades 
diárias. Você também deve demonstrar que 
ele ou ela está recebendo um tratamento 
considerado medicamente necessário para sua 
condição.
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O que acontece quando seu filho ou filha 
faz 18 anos de idade

Para efeitos de incapacitação segundo o 
programa de SSI, uma criança chega à idade 
adulta aos 18 anos. Utilizamos diferentes regras 
médicas e não médicas ao decidir se um adulto 
pode receber pagamentos por incapacitação 
segundo a SSI. Por exemplo, não consideramos 
a renda e os recursos dos membros da família 
(exceto de um cônjuge) ao decidir se um adulto 
satisfaz os limites financeiros para a SSI. 
Apenas consideramos a renda e os recursos 
do adulto e do cônjuge (se houver). Além 
disso, utilizamos as regras de incapacitação 
para adultos ao decidir se um adulto tem 
incapacitação.

• Se a criança já estiver recebendo 
pagamentos de SSI, será necessário analisar 
a condição clínica da criança quando ele ou 
ela fizer 18 anos. Normalmente, realizamos 
esta análise durante o período de 1 ano 
que se inicia quando o filho ou a filha faz 
18 anos. Utilizaremos, então, as regras de 
incapacitação para adultos para decidir se 
seu filho ou filha de 18 anos de idade se 
qualifica para a SSI.

• Mesmo que a criança não se qualificasse a 
receber a SSI antes de seu aniversário de 
18 anos, pelo fato de você ou seu ou sua 
cônjuge ter apresentado rendas ou recursos 
elevados, a criança pode se qualificar para 
receber a SSI aos 18 anos de idade.

Para obter mais informações, leia Supplemental 
Security Income (SSI) (Publication No. 05-11000) 
(Renda de Segurança Suplementar, Publicação 
Nº 05-11000, disponível apenas em inglês). 

Benefícios do Social Security 
Disability Insurance (Seguro de 
Incapacitação do Seguro Social) para 
portadores de incapacitação desde a 
infância
O programa do Social Security Disability 
Insurance (Seguro de Incapacitação do Seguro 
Social) (SSDI) paga benefícios a adultos com 
incapacitação adquirida antes dos 22 anos de 
idade. Chamamos esse benefício de SSDI de 
benefício “infantil” porque ele é pago com base 
no registro de vencimentos do Social Security 
(Seguro Social) de um progenitor.

Para que um portador de incapacitação tenha 
direito a esse benefício “infantil”, um de seus 
progenitores:

• Deve estar recebendo um benefício de 
aposentadoria ou de incapacitação do Social 
Security (Seguro Social).

• Deve ter falecido e ter trabalhado para ganhar 
períodos de cobertura suficientes para se 
qualificar ao benefício do Social Security 
(Seguro Social).

Crianças que estavam recebendo benefícios 
como filho ou filha menor no registro do Social 
Security (Seguro Social) dos pais podem ser 
elegíveis a continuar recebendo benefícios no 
registro dessa pessoa após atingir 18 amosse 
forem consideradas incapacitadas. Tomamos 
essa decisão sobre incapacitação utilizando as 
regras de incapacitação para adultos.

O benefício “infantil” de Disabled Adult Child 
(Criança Adulta com Incapacitação) (DAC, sigla 
em inglês) do SSDI continua enquanto ele ou ela 
tiver a incapacitação. O casamento de uma DAC 
pode afetar a elegibilidade para esse benefício. 
Seu filho ou filha não precisa ter trabalhado para 
poder receber esse benefício.

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
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Como decidimos se a “criança” com 
mais de 18 anos de idade tem direito aos 
benefícios de SSDI

Se seu filho ou filha tiver 18 anos de idade 
ou mais, avaliaremos sua incapacitação 
da mesma forma que avaliaríamos a 
incapacitação de qualquer adulto. Enviaremos 
o formulário de solicitação ao escritório de 
Disability Determination Services (Serviços 
de Determinação de Incapacitação) de seu 
estado que tomará a decisão por nós a respeito 
da incapacitação. Para obter informações 
detalhadas sobre como determinamos a 
incapacitação para adultos, leia Disability 
Benefits (Benefícios por incapacitação) 
(Publicação nº PE-05-10029).

Como se inscrever para receber 
pagamentos de SSI ou benefícios de 
SSDI e como você pode ajudar
Você precisará preencher uma solicitação de 
pagamentos de SSI ou benefícios de SSDI 
para seu filho ou filha e um Child Disability 
Report (Relatório de Incapacitação Infantil). O 
relatório coleta informações sobre a condição 
de incapacitação da criança e como ela afeta 
sua capacidade de funcionar. Você pode 
preencher um Child Disability Report (Relatório 
de Incapacitação Infantil) on-line. (disponível 
apenas em inglês). Após o envio, um de 
nossos representantes entrará em contato por 
telefone para iniciar o processo de solicitação. 
Você também pode ligar para o número 
1-800-772-1213 para marcar uma entrevista. 
Se estiver se inscrevendo para receber 
pagamentos de SSI para seu filho ou filha, você 
deve apresentar o número do Social Security 
(Seguro Social) e a certidão de nascimento dele 
ou dela. Se você está solicitando benefícios de 
SSDI para seu filho com base no registro de 
rendimentos de um progenitor, tenha:

• O número de Social Security (Seguro 
Social) do progenitor, recebendo benefícios 
de aposentadoria ou por incapacitação ou 
falecido, em cujo registro a solicitação do 
SSDI está sendo registrada.

• O número do Social Security (Seguro Social) 
e a certidão de nascimento do filho ou filha.

Você pode nos ajudar a tomar uma decisão 
fazendo o seguinte:

• Forneça o máximo de informações possíveis 
sobre a(s) condição(ões) médica(s) de seu 
filho ou filha.

• Forneça as datas de consultas a médicos ou 
hospitais, incluindo o número de registro de 
paciente de quaisquer médicos ou hospitais e 
quaisquer outras informações que nos ajudem 
a obter os históricos clínicos de seu filho ou 
filha.

• Forneça cópias de quaisquer relatórios 
médicos ou informações que você tenha em 
seu poder.

OBSERVAÇÃO: Não é necessário solicitar 
informações aos médicos da criança. Nós os 
contataremos diretamente para obter quaisquer 
relatórios ou informações necessárias para 
tomar uma decisão sobre a incapacitação de 
seu filho ou filha.

Se seu filho ou filha tiver menos de 18 anos de 
idade e estiver solicitando a SSI, você deverá 
fornecer registros que comprovem renda e 
recursos seus e da criança, bem como de outras 
pessoas que residam na mesma casa. Também 
pediremos que você descreva como a condição 
da criança afeta sua capacidade de realizar 
atividades diárias. Além disso, solicitaremos 
o nome de professores e quaisquer registros 
escolares, prestadores de cuidados diários 
e membros da família que possam fornecer 
informações sobre as capacidades da criança. 

Em muitas comunidades, há acordos especiais 
com fornecedores de cuidados clínicos, 
agências de serviços sociais e escolas para nos 
ajudar a obter as evidências necessárias para 

https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/PE-05-10029.pdf
https://secure.ssa.gov/iClaim/dib
https://secure.ssa.gov/iClaim/dib
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processar a solicitação de seu filho ou filha. 
Contudo, sua colaboração em obter os registros 
e outras informações nos ajudarão a concluir 
nosso trabalho mais rapidamente.

Programas de apoio ao emprego para 
jovens com incapacitação
Dispomos de muitas formas de incentivar jovens 
que recebem pagamentos de SSI ou benefícios 
de SSDI que queiram trabalhar.

Nos termos da SSI:
• Ao fazer a determinação do pagamento 

mensal de SSI da criança, não levamos em 
consideração a maior parte da renda da 
criança. Se seu filho ou filha tiver menos de 
22 anos de idade e for um estudante que 
frequenta regularmente um estabelecimento 
de ensino, excluiremos ainda mais a renda 
dele ou dela todos os meses. Em 2023, 
estudantes com menos de 22 anos de idade 
podem deduzir US$ 2.220 da renda mensal, 
com um limite anual de US$ 8.950, ao 
calcular sua renda para fins de SSI. Esses 
limites aumentam todos os anos.

• Com um Plan to Achieve Self-Support (Plano 
para Atingir a Autossuficiência, PASS, sigla 
em inglês), um indivíduo de 15 anos de 
idade ou mais pode economizar renda e 
recursos para pagar despesas de educação 
e outras coisas necessárias para poder 
trabalhar. Não levamos em consideração o 
valor economizado de renda e recursos ao 
determinar o valor do pagamento da criança. 
Leia mais sobre o PASS em www.ssa.gov/
disabilityresearch/wi/pass.htm (disponível 
apenas em inglês). 

• Em função de uma ou diversas condições 
médicas, a criança pode necessitar de 
determinados itens e serviços para poder 
trabalhar, como uma cadeira de rodas ou 
um assistente pessoal. Ao determinar o 
pagamento de SSI da criança, não levaremos 
em consideração parte ou a totalidade dos 
valores pagos por esses itens e serviços na 
renda da criança.

• Uma criança com mais de 15 anos de idade 
pode receber ajuda com reabilitação e 
treinamento.

• A cobertura do Medicaid continuará igual 
mesmo que a renda da criança seja 
suficientemente elevada para suspender o 
pagamento de SSI, desde que essa renda 
seja inferior a determinado valor.

Nos termos do SSDI:
• Um adulto diagnosticado como portador de 

incapacitação antes dos 22 anos de idade 
pode receber a mesma ajuda com despesas 
de trabalho descritas acima para uma criança 
nos termos da SSI, bem como ajuda com 
reabilitação e treinamento.

• Os pagamentos dos benefícios podem 
continuar enquanto seu filho ou filha 
não estiver envolvido em um trabalho 
considerável. Para 2023, consideramos que 
seu filho ou filha está envolvido(a) em um 
trabalho considerável se o salário mensal for 
superior a US$ 1.470 para beneficiários não 
cegos (US$ 2.460 se forem cegos).

Você pode obter mais informações sobre esses 
programas lendo www.ssa.gov/redbook 
(disponível apenas em inglês) ou em nosso site, 
ligando gratuitamente para 1-800-772-1213.

Medicaid e Medicare
O Medicaid é um programa de seguro de saúde 
para pessoas de renda e recursos limitados. 
Na maioria dos estados, crianças que recebem 
pagamentos de SSI podem se qualificar para 
o Medicaid e, em alguns casos, isso ocorre 
automaticamente com a elegibilidade para 
a SSI. Em outros estados, é necessário se 
inscrever no Medicaid. Algumas crianças podem 
receber cobertura do Medicaid mesmo que não 
se qualifiquem para a SSI. Consulte o escritório 
do Social Security (Seguro Social) local, o órgão 
estatal do Medicaid ou o escritório de serviços 
sociais de seu estado ou condado para obter 
mais informações.

https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
https://www.ssa.gov/redbook
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O Medicare é um programa federal de seguro-
saúde para pessoas com 65 anos de idade ou 
mais e para pessoas que recebem um benefício 
do SSDI há pelo menos 2 anos.

Existem 2 exceções a essa regra. Sua DAC 
com incapacitação pode obter Medicare 
imediatamente se ele ou ela tiver:

• Doença renal em estágio terminal 
(insuficiência renal permanente que requeira 
transplante renal ou diálise de manutenção).

• Doença de Lou Gehrig (Esclerose Lateral 
Amiotrófica).

Children’s Health Insurance Program 
(Programa de Seguro-Saúde para 
Crianças)
O Children’s Health Insurance Program 
(Programa de Seguro-Saúde para Crianças) 
permite que os estados forneçam seguro-saúde 
para crianças de famílias que trabalham e que 
recebem rendas muito altas para se qualificar 
para o Medicaid, mas muito baixas para 
pagar um seguro-saúde privado. O programa 
fornece cobertura para medicamentos, serviços 
médicos de saúde mental, de visão e audição 
e está disponível nos 50 estados e no Distrito 
de Colúmbia. O Medicaid de seu estado 
pode fornecer mais informações sobre esse 
programa ou você pode obter mais informações 
sobre cobertura para seus filhos no site 
www.insurekidsnow.gov (disponível apenas 
e inglês) ou ligando para 1-877-543-7669.

Outros serviços de saúde
Quando seu filho ou filha recebe SSI, nós 
encaminharemos você a locais onde você 
poderá receber serviços de cuidados de saúde 
para seu filho ou filha. Esses serviços estão 
sob a alçada da disposição sobre Children 
with Special Health Care Needs (Crianças 
com Necessidades Especiais de Cuidados de 
Saúde) da Social Security Act (Lei do Seguro 
Social). Normalmente, esses programas são 
administrados por órgãos estatais de saúde.

Os estados dão nomes diferentes a este 
serviço, incluindo Children’s Special Health 
Services (Serviços Especiais de Saúde para 
Crianças), Children’s Medical Services (Serviços 
Médicos para Crianças) e Handicapped 
Children’s Program (Programa para Crianças 
com Incapacitação). A maioria dos programas 
presta serviços em clínicas, consultórios 
particulares, centros de tratamento hospitalares e 
ambulatoriais ou agências comunitárias.

Mesmo que seu filho ou filha não receba SSI, 
um desses programas poderá ajudar você. 
Os departamentos de saúde, escritórios de 
assistência social ou hospitais locais poderão 
ajudar você a entrar em contato com o programa 
local do Children with Special Health Needs 
(Crianças com Necessidades Especiais de 
Cuidados de Saúde). 

Como entrar em contato conosco
Há diversas 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 85 anos, o Social Security tem ajudado a 
garantir no presente e no futuro, proporcionando 
benefícios e proteção financeira para milhões de 
pessoas durante a jornada de suas vidas. 

Visite nosso site

A maneira mais conveniente de resolver 
questões de Social Security é on-line pelo site 
www.ssa.gov (disponível em inglês e espanhol). 
Você pode fazer diversas solicitações. Alguns 
desses serviços estão disponíveis apenas em 
inglês. Para ajudá-lo a resolver questões de 
Social Security,

• Solicitar Extra Help with Medicare 
prescription drug plan costs (Ajuda 
complementar com os custos do plano de 
medicamentos do Medicare) (disponível 
apenas em inglês).

• Solicitar a maioria dos tipos de benefícios 
(disponível apenas em inglês).

https://www.insurekidsnow.gov/
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
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• Obter cópias de nossas publicações 
(disponível em vários idiomas).

• Obter respostas às perguntas mais 
frequentes (disponível em inglês e espanhol).

Ao criar uma conta my Social Security (meu 
Seguro Social), você pode fazer ainda mais. 

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

• Verificar seus rendimentos. 

• Receba estimativas de benefícios futuros.

• Imprimir uma carta de verificação de 
benefícios. 

• Alterar suas informações de depósito em 
conta. 

• Solicitar uma nova via do cartão do Medicare. 

• Solicitar uma segunda via do cartão  
SSA-1099/1042S.

• Solicitar uma nova via do cartão do Social 
Security, caso não tenha havido alterações e 
seu estado participar.

O acesso à sua conta pessoal my 
Social Security pode ser limitado para usuários 
fora dos Estados Unidos. 

Ligue-nos

Caso não consiga utilizar nossos serviços on-
line, podemos ajudá-lo por telefone quando 
você ligar para seu escritório local do Social 
Security (Seguro Social) ou para nosso número 
nacional 800 de discagem gratuita. Fornecemos 
gratuitamente serviços de intérprete mediante 
solicitação. Você pode encontrar as informações 
de seu escritório local digitando seu código 
postal em nossa página de localização de 
escritórios (embora o localizador de escritórios 

locais esteja disponível apenas em inglês, você 
pode digitar seu código postal para encontrar o 
escritório local mais próximo).

Você pode nos ligar no número 1-800-772-1213 
- ou para nosso número teletipo TTY,  
1-800-325-0778, se você for surdo ou tiver 
dificuldades auditivas - entre 8h e 19h, de 
segunda a sexta-feira. Normalmente, os 
tempos de espera para falar com um 
representante do Social Security são mais 
curtos de quarta a sexta-feira ou no final 
do dia. Para todos os serviços de intérprete, 
permaneça na linha em silêncio durante nossas 
solicitações com automação de voz em inglês 
até que um representante do Social Security 
atenda. O representante do Social Security 
entrará em contato com um intérprete para 
ajudar em sua ligação. 

Além disso, oferecemos muitos serviços 
telefônicos automatizados em inglês e espanhol, 
disponíveis 24 horas por dia, para que você não 
precise falar com um representante do Social 
Security.

Se tiver documentos que precisamos analisar, 
lembre-se que devem ser cópias originais ou 
certificadas pela entidade emissora.
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