Processo de navegação para obtenção de certidão de óbito da
Assistência a Funeral durante a COVID-19 da Lei de Gestão de
Emergência Federal e da Administração
de Recursos Humanos de NYC
Como posso me inscrever nos programas de Assistência a Funeral durante a COVID-19 com base
na Lei de Gestão de Emergência Federal (Federal Emergency Management Act, FEMA) ou de
Assistência a Enterro durante a COVID-19 da Administração de Recursos Humanos (Human
Resource Administration, HRA) de NYC?
• Para se inscrever no programa de Assistência a Funeral durante a COVID-19 com base na
FEMA, acesse fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance.
• Para se inscrever no programa de Assistência a Enterro durante a COVID-19 da HRA de
NYC, acesse www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page.
Como posso obter uma certidão de óbito que mostre a causa da morte para alguém que faleceu
em NYC?
O Departamento de Saúde e Higiene Mental de NYC (Departamento de Saúde de NYC) emite
certidões de óbito para mortes que ocorrem em NYC (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e
Staten Island). As certidões de óbito ficam disponíveis assim que a morte de uma pessoa é
informada pela instalação médica e o caso é registrado pelo Departamento de Saúde de NYC.
Se houver o envolvimento de uma casa funerária, a maneira mais rápida de obter uma certidão
de óbito é solicitá-la junto à direção da casa funerária responsável pela organização do funeral. A
direção da casa funerária pode solicitar certidões de óbito em seu nome por até dois anos após o
falecimento da pessoa.
Se ainda não houver o envolvimento de uma casa funerária, ou se você não puder solicitar a
certidão de óbito junto à direção da casa funerária, solicite-a online pelo site vitalchek.com.
Confira a página da web de certidões de óbito do Departamento de Saúde de NYC para obter mais
informações sobre a solicitação de uma certidão de óbito.
Quem pode solicitar uma certidão de óbito que mostre a causa da morte?
Somente pessoas com as seguintes relações com a pessoa falecida podem solicitar a certidão de
óbito e a causa da morte: cônjuge; companheiro(a); pais e mães; filhos; irmãos; avós; netos;
informante indicado na certidão; pessoa responsável pela disposição
Qual é a taxa cobrada pela certidão de óbito?
Cada cópia da certidão custa US$ 15. Outras taxas podem ser cobradas ao solicitar uma certidão
de óbito online.
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Receberei uma cópia reconhecida da certidão de óbito?
Sim. O Departamento de Saúde de NYC emitirá uma cópia reconhecida da certidão de óbito
original. A certidão de óbito reconhecida de NYC inclui vários recursos de segurança para garantir
sua autenticidade. Se você tiver direito à causa da morte (veja acima), também receberá o
“Relatório Médico Confidencial”, que mostra a causa da morte. Esse documento também mostra
o nome da pessoa falecida, o número da certidão de óbito e é impresso em papel sulfite.
Como posso solicitar a causa da morte se essa informação não está indicada na certidão de
óbito?
Solicite a causa da morte no momento da solicitação da certidão de óbito.
Há uma taxa separada a ser paga pela causa da morte?
Não. Não há outras taxas para a causa da morte.
O que devo fazer se a causa da morte estiver descrita como “pendente”?
Se a causa da morte mostrar “pendente”, você terá até três meses após a data de emissão da
certidão de óbito original para solicitar uma troca de certidão. A data da emissão está indicada no
final da certidão de óbito. Também é possível solicitar online uma nova certidão de óbito que
mostre a causa da morte. Dessa maneira, você receberá a certidão com mais rapidez do que com
uma troca.
Por que a certidão mostra que a causa da morte foi natural quando a pessoa faleceu de
COVID-19?
Em abril de 2020, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças determinou que, em caso de
morte devido a uma infecção pela COVID-19, a causa da morte quase sempre será natural.
O que devo fazer se a causa da morte não for COVID-19?
Primeiro, entre em contato com o profissional ou instalação médica que certificou a morte para
saber como alterar a causa da morte atual, a fim de mostrar COVID-19 como a causa principal ou
como causa contributiva. Se você for a pessoa informante listada na certidão de óbito ou a pessoa
em controle das disposições, envie uma solicitação para o Departamento de Saúde de NYC a fim
de corrigir a causa da morte. Acesse a página da web de correções de certidões do Departamento
de Saúde de NYC para obter instruções sobre o que será necessário enviar, na Pergunta
frequente, “What is the process to correct a death certificate?” (Qual é o processo para corrigir
uma certidão de óbito?).
O Departamento de Saúde de NYC pode mudar as recomendações de acordo com a evolução da situação.
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