Auxílio funerário relacionado ao coronavírus (Covid-19)
A pandemia de Covid-19 trouxe grande sofrimento para
muitas famílias. Na FEMA, nossa missão é ajudar as
pessoas antes, durante e depois de desastres. Estamos
dedicados a ajudar a aliviar um pouco o estresse e o ônus
financeiro causados pelo vírus.
A FEMA está fornecendo auxílio financeiro para despesas
funerárias relacionadas à Covid-19 contraídas depois de
20 de janeiro de 2020.

Para ser elegível para o auxílio funerário, você
deve atender às seguintes condições:
• O óbito deve ter ocorrido nos Estados Unidos,
incluindo os territórios dos EUA e o Distrito de
Colúmbia.
• A certidão de óbito deve indicar que a morte
foi atribuída ou causada pela Covid-19.
• O requerente deve ser cidadão dos EUA,
nacional não cidadão ou estrangeiro
qualificado que tenha contraído despesas
funerárias depois de 20 de janeiro de 2020.
• Não há nenhum requisito de que a pessoa
falecida seja cidadão dos EUA, nacional não
cidadão ou estrangeiro qualificado.

Quais despesas se qualificam para o reembolso?
Exemplos de despesas elegíveis relacionadas a serviços funerários e enterro ou cremação podem incluir
transporte de até duas pessoas para identificar o corpo, transferência de restos mortais, caixão ou urna, jazigo
ou nicho em columbário, laje ou lápide, serviços de um clérigo ou oficiante, contratação de cerimônia funerária,
uso de equipamento ou funcionários da funerária, custos de cremação ou enterro e custos associados à
emissão de múltiplas certidões de óbito.
Quais informações eu preciso dar para a FEMA?
Para solicitar auxílio, você precisará das seguintes informações:
• Seu nome, número de Seguro Social, data de nascimento, endereço para correspondência e telefones
para contato.
• O nome, número de Seguro Social e data de nascimento de cada indivíduo falecido.
• Local ou endereço onde o indivíduo faleceu.
• Documentação e recibos de qualquer auxílio já recebido de outras fontes, o que inclui seguro funeral,
doações, agências voluntárias, outros programas governamentais ou organizações sem fins lucrativos.
• Se você e outra pessoa tiverem contraído despesas funerárias para o(s) mesmo(s) indivíduo(s) falecido(s),
você também pode inserir essa pessoa como correquerente, incluindo seu nome, número de Seguro
Social e data de nascimento na solicitação.

COMO FAÇO PARA SOLICITAR O AUXÍLIO?
Ligue para a linha de
atendimento de auxílio
funerário para Covid-19 da
FEMA no telefone
1-844-684-6333
(TTY: 800-462-7585)
das 9h às 21h ET (horário do
leste dos EUA), de segunda
a sexta-feira, para iniciar o
processo de solicitação.

Após a solicitação, você
pode começar a carregar
documentos on-line no site
DisasterAssistance.gov ou
enviá-los para o fax 855-261-3452.
Os documentos também podem ser
enviados pelo correio para:
COVID-19 Funeral Assistance
P.O. Box 10001
Hyattsville, MD 20782

Você também pode acessar
FEMA.gov/disasters/coronavirus/
economic/funeral-assistance.
As informações são fornecidas
em diversos idiomas, tanto pelo
telefone quanto no site.

