Ficha Informativa
Assistência às Necessidades Críticas (CNA)
ALTERNATIVE HOUSING PILOT PROGRAM
A FEMA pode fornecer assistência financeira a indivíduos e famílias que, como resultado do
desastre, têm necessidades imediatas ou críticas porque são deslocadas da sua habitação
principal. As necessidades imediatas ou críticas são itens que salvam vidas e sustentáveis,
incluindo, entre outros: água, alimentos, primeiros socorros, prescrições, fórmulas infantis,
fraldas, suprimentos médicos consumíveis, equipamentos médicos duráveis, itens de higiene
pessoal e combustível para transporte .
A Assistência às Necessidades Críticas (CNA) é concedida sob a prestação de Assistência para
Outras Necessidades do Programa de Pessoas e Famílias (IHP) e está sujeita a uma
participação no custo do estado. É um pagamento único de USD $500 por domicílio. O Estado
deve solicitar que a FEMA autorize a CNA em um desastre para áreas geográficas específicas
que se espera que sejam inacessíveis por um longo período de tempo (ou seja, sete dias ou
mais). O período de elegibilidade para o CNA corresponde ao período de registro padrão para o
IHP, que é de 60 dias a partir da data da declaração de desastre presidencial.
Os indivíduos e os agregados familiares podem ser elegíveis para a CNA se todos os
seguintes casos forem cumpridos:
 Um registro é completado com a FEMA;
 O candidato passa a verificação de identidade;
 No momento do registro, o candidato afirma que eles têm necessidades críticas e
solicita assistência financeira para essas necessidades e despesas;
 Sua residência principal pré-desastre está localizada em um município designado para
CNA; e
 O candidato é deslocado da sua residência principal pré-desastre como resultado do
desastre.
###
“A missão da FEMA é apoiar os nossos cidadãos e os primeiros respondentes a garantir que, enquanto nação,
trabalhemos juntos para construir, sustentar e melhorar nossa capacidade de se preparar, proteger contra,
responder, recuperar e mitigar todos os riscos..”
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