ASSISTÊNCIA EM DESASTRES (FEMA)
1. Quais os benefícios oferecidos pela FEMA?
○ A Agência Federal de Gerenciamento de Emergência (FEMA) é uma agência
tutelar que coordena os benefícios do governo estadual e federal para vítimas
de desastres. A FEMA também decide quem é elegível para o Individual and
Household Program (IHP) (Programa Individual e Familiar). O IHP
(Programa Individual e Familiar) tem duas partes: Housing Assistance e
Financial Assistance to Address Other Needs (Assistência para
Habitação e Assistência Financeira para Atender Outras Necessidades).
2. Quanto posso receber da FEMA?
○ Você não pode receber mais de $33.300 (dólares americanos) do programa
IHP (Programa Individual e Familiar), incluindo Housing Assistance e Financial
Assistance to Address Other Needs (Assistência para Habitação em Desastre
e Assistência Financeira para Atender Outras Necessidades). A maioria das
pessoas recebe muito menos. Para aplicar, acesse:
■ www.DisasterAssistance.gov ou ligue para 1-800-621-FEMA (3362).
Pessoas com deficiência de fala ou perda auditiva: linha TTY
(1-800-462-7585), ou 1-800-621-3362 para aqueles que usam 711, ou
pelo Serviço de retransmissão de vídeo (Video Relay Service - VRS)
■ Aplique no Centro de Recuperação de Desastres.
3. Tenho que ser cidadão americano para receber os benefícios da FEMA?
○ Não. Estrangeiros qualificados são elegíveis para se candidatarem aos
benefícios da FEMA. Se você é imigrante mas ainda não é cidadão dos EUA,
você será elegível se for residente permanente (titular do cartão verde),
refugiado, asilado (um requerente de asilo que tenha recebido asilo), estiver em
liberdade condicional por pelo menos 1 ano, for imigrante de Cuba/Haiti, foi
concedido retenção de deportação ou se foi vítima de violência doméstica. Se
você se for elegível, você pode aplicar em nome de sua família, mesmo que
nem todos os seus familiares se qualifiquem.
4. Quem é elegível para o Disaster Housing Assistance (Assistência para Habitação em
Desastre) (DHA)?
○ Você é elegível se a sua residência principal tornou-se inabitável por causa do
desastre. Se você tiver seguro, você também deve demonstrar que tentou
receber os benefícios do seguro mas não teve sucesso. Você também deve
concordar em pagar a FEMA se posteriormente, receber os benefícios do
seguro.

5. Que tipo de Housing Assistance (Assistência para Habitação) eu posso obter?
○ Geralmente, o benefício do Disaster Housing Assistance (Assistência para
Habitação em Desastre) é um cheque para cobrir custo do aluguel de 1 a 3
meses, ou mais se o benefício for estendido.
○

○

Se você possuir uma casa, você poderá também receber dinheiro para
reparos se o dano não for coberto pelo seguro e o custo dos reparos não
exceder o valor máximo estabelecido pela FEMA.
Quando não há imóveis disponíveis para aluguel, a FEMA também pode
fornecer casas móveis ou trailers.

6. Quem é elegível para “Financial Assistance to Meet Other Needs”? (Assistência
Financeira para Atender Outras Necessidades)?
○ “Financial Assistance to Meet Other Needs” (Assistência financeira para atender
outras necessidades) é para pessoas que têm despesas obrigatórias
relacionadas ao desastre ou obrigações graves que não são cobertas por outros
meios, incluindo seguros e um empréstimo de desastre da SBA (Small Business
Administration). Se a FEMA decidir que você pode se qualificar para um
empréstimo de desastre da SBA (Small Business Administration), você terá que
aplicar para o empréstimo da SBA (Small Business Administration) e receber
uma resposta negativa antes de receber o “Financial Assistance to Meet Other
Needs" (Assistência Financeira para Atender Outras Necessidades).
7. Que tipo de ajuda posso obter do Programa "Other Needs?" (Outras Necessidades)
○ O benefício do programa “Financial Assistance to Meet Other Needs"
(Assistência Financeira para Atender Outras Necessidades), é um cheque para
cobrir as despesas necessárias ou necessidades urgentes de:
■ Despesas médicas e odontológicas causadas por desastres.
■ Despesas funerárias para mortes relacionadas a desastres.
■ Reparar ou substituir bens pessoais danificados ou destruídos pelo
desastre.
■ Reparar ou substituir um carro que foi danificado ou destruído pelo
desastre ou para o pagamento de transporte público.
■ Outras despesas, tais como despesas com mudanças e armazenamento
por causa do desastre, ou custo de uma Apólice de Seguro de Inundação
de Seguro de Inundação do Grupo.
8. Os benefícios do IHP (Programa Individual e Familiar) afetarão minha elegibilidade para
o SSI (Supplemental Security Income), TANF, Medicaid ou SNAP?
○ Não. Os benefícios do IHP (Programa Individual e Familiar) não podem ser
contabilizados como receita ou recursos na determinação de sua elegibilidade

para qualquer programa baseado em renda apoiado pelo Governo Federal.
9. Se eu devo dinheiro, o meu credor pode remover meus benefícios IHP (Programa
Individual e Familiar)?
○ Não. Os benefícios do IHP (Programa Individual e Familiar) são protegidos pela
lei federal de penhora, apreensão, oneração, cobrança, execução, penhor,
embargo, liberação ou renúncia. Eles também não podem ser atribuídos ou
transferidos de você para outra pessoa.

10. Quem é elegível para os empréstimos de desastre da Small Business Administration
(SBA)?
○

A SBA dá empréstimos pessoais, bem como empréstimos comerciais após um
desastre, para pessoas e empresas que foram afetadas pelo desastre. Para
se qualificar para um empréstimo de juros baixos, você deve mostrar que a
casa que você possui, sua propriedade pessoal ou sua empresa foi danificada
pelo desastre e que você tem capacidade de reembolsar o empréstimo.

Informações importantes para lembrar
●

●
●

Certifique-se de usar seus fundos FEMA para o motivo pelo qual a FEMA lhe deu o
dinheiro. Se você não tem certeza como você pode usar o dinheiro, entre em contato
com a FEMA através do telefone 1-800-621-FEMA (3362).
Mantenha todas as comunicações, recibos, faturas e faturas fornecidas pela FEMA.

Mantenha todos os recibos, contas e faturas relacionadas ao uso dos fundos da
FEMA.

Sobre Serviços Jurídicos/Assistência Jurídica
O seu programa local de Serviços Jurídicos ou de Assistência Jurídica oferece
assistência jurídica gratuita a pessoas elegíveis de baixa renda em questões civis.
Localize seu escritório local através do site https://floridalawhelp.org/find-legal-help.

