
 

Projeto de Plano de Ação e Programa do CDBG-DR para o Furacão Ida 

Agosto de 2022 

Resumo do Plano de Ação do CDBG-DR para o Furacão Ida 

Este documento fornece um resumo das principais informações, incluindo informações essenciais para 

possíveis solicitantes, presentes no Plano de Ação do Subsídio para Desenvolvimento Comunitário – 

Recuperação de Desastres (Community Development Block Grant-Disaster Recovery, CDBG-DR) do 

Estado de Nova York para o Furacão Ida, que compreendem: 

• Impacto de desastres 

• Necessidades não atendidas do desastre 

• Necessidades de mitigação na área do desastre 

• Programas propostos, incluindo orçamentos e requisitos para qualificação 

 Este documento também fornece informações ao público sobre: 

• O período de Comentários Públicos para este Plano de Ação 

• Audiências Públicas sobre este Plano de Ação, incluindo como solicitar serviços de 

interpretação, auxílios complementares, intérpretes de língua de sinais ou assistência especial 

para as audiências   

• Como solicitar traduções ou interpretação oral do Plano de Ação e de outros documentos 

Para solicitar uma tradução do Plano de Ação completo, envie um e-mail para 

info@stormrecovery.ny.gov ou ligue para 1-844-694-7163 para chinês ou russo ou 1-855-NYS-SANDY 

(855-697-7263) para outros idiomas e solicite um intérprete ao representante. Serviços de interpretação 

e tradução são prestados gratuitamente.   

Plano de Ação do CDBG-DR para o Furacão Ida 

O Plano de Ação de Recuperação de Desastres do Estado de Nova York de 2022 descreve o plano de 

Nova York para aplicar $ 41.262.000 em recursos do Subsídio para Desenvolvimento Comunitário – 

Recuperação de Desastres alocados pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

(Department of Housing and Urban Development, HUD) dos EUA, para apoiar o trabalho de recuperação 

de longo prazo após o Furacão Ida (FEMA DR-4615).  

Por meio deste Plano e das atividades nele descritos, o Gabinete de Recuperação para Tempestades do 

Governador (Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR) empenha-se em ajudar as comunidades 

afetadas do Estado de Nova York no trabalho de recuperar as perdas sofridas durante o Furacão Ida e de 

fortalecer e preparar as populações e comunidades mais vulneráveis de Nova York para desastres 
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futuros. Este plano detalha a maneira como os recursos serão alocados para atender às necessidades 

ainda não supridas nas áreas afetadas por desastres dos condados de Dutchess, Nassau, Orange, 

Rockland, Suffolk e Westchester.  

Datas importantes 
 

Período de Comentários Públicos do Plano de 

Ação 

De 29 de agosto de 2022 a 28 de setembro de 

2022 

Audiência Pública Presencial 8 de setembro de 2022 

Audiência Pública Virtual 13 de setembro de 2022 

Aprovação Esperada do HUD Até 28 de novembro de 2022 

Divulgação dos Programas aos Solicitantes Outono de 2022 

Período de Inscrição nos Programas para 

Solicitantes 

Primavera de 2023 (a confirmar) 

 

Visão geral do Impacto de Desastres e de Necessidades não Atendidas 

O Furacão Ida atingiu a costa como Furacão Categoria 4 e chegou a Nova York em 1º de setembro de 

2021. Ele trouxe tempestades recordes de mais de 7 centímetros de chuva por hora. Estima-se que 

tenha causado aproximadamente $ 7,5 a $ 9 bilhões em danos em Nova York. O governo local e 

organizações comunitárias enfatizaram que as comunidades que sofrem mais danos e enfrentam os 

maiores desafios para conseguir obter uma recuperação completa têm altas densidades de populações 

vulneráveis, incluindo minorias, idosos, pessoas com proficiência limitada em inglês e habitantes de 

baixa a média renda. 

O GOSR preparou uma Avaliação de Necessidades não Atendidas (Unmet Needs Assessment) para 

avaliar as necessidades restantes de recuperação do Furacão Ida após contabilizar outros recursos 

federais de recuperação disponibilizados pela Agência Federal de Gestão de Emergências (Federal 

Emergency Management Agency, FEMA) e pela Administração de Pequenas Empresas (Small Business 

Administration, SBA) dos EUA. A Habitação representa a maior categoria de Necessidades não 

Atendidas. Os programas do GOSR são desenvolvidos para proteger moradias públicas e acessíveis, 

garantir habitação adequada para locatários afetados e atender às necessidades não supridas de 

reparos em imóveis de proprietários de baixa e média renda. Dessa forma, espera-se que eles 

beneficiem as populações vulneráveis e as classes protegidas na área do desastre. 

 

 



Impacto Estimado, Apoio e Necessidades não Atendidas   

Resumo dos impactos/apoio Habitação Infraestrutura Economia Total 

Valor do Impacto Estimado $ 89.103.849 $ 8.933.625 $ 35.110.883 $ 133.147 

Valor dos Recursos 

Disponíveis da FEMA e da SBA  
$ 60.065.580 $ 8.637.225 $ 13.748.278 $ 82.451.083 

Necessidades não Atendidas 

(Impacto - Recursos 

disponíveis) + Custos de 

Resiliência* 

$ 42.403.846 $ 815.808 $ 26.898.537 $ 70.118.191 

Porcentagem do Total de 

Necessidades não Atendidas 
60,47% 1,16% 38,36% 100,00% 

 

Avaliação de Necessidades de Mitigação 

O GOSR preparou uma avaliação de risco para identificar as maiores necessidades de mitigação na área 

do desastre. Para preparar esta Avaliação de Necessidades de Mitigação, o GOSR analisou as 

informações de perigo e risco disponíveis no MitigateNY para todo o Estado de Nova York e para os 6 

(seis) condados em situação declarada de desastre para Assistência Individual, que foram designados 

pelo HUD ou pelo Estado como “os mais afetados e prejudicados”. 

No total, esta análise identifica água e inundações como o risco mais significativo para os condados em 

situação declarada de desastre. Os esforços de mitigação concentrados na redução dos impactos das 

inundações e em garantir a continuidade de operações essenciais terão o maior impacto na segurança e 

na resiliência da área. Essa necessidade está diretamente associada ao tipo de evento sofrido com o 

Furacão Ida, portanto o GOSR pode maximizar o investimento focado em mitigação com esses recursos 

de subsídios para alcançar os objetivos de mitigação e a recuperação de longo prazo dos impactos da 

tempestade. 

O Plano propôs dois programas para atender às necessidades de mitigação na área do desastre — a 

Iniciativa de Resiliência de Habitação Acessível e os Investimentos Resilientes por meio de Apoio e 

Capital — e também propõe o uso de recursos de planejamento para apoiar os esforços de 

subdestinatários, selecionados para realizar estudos de viabilidade e engenharia que possam gerar 

embasamento para o projeto e o financiamento de aprimoramentos futuros da resiliência da 

comunidade.  

 

Programas de Recuperação de Desastres 

A tabela a seguir resume os programas e orçamentos propostos pelo GOSR:  



 
Programa Orçamento Orçamento 

de áreas 

impactadas e 

com 

dificuldades 

(MID) 

identificado 

pelo HUD 

Orçamento 

de MID 

identificado 

pelo 

Beneficiário 

% de 

alocação 

Prêmio 

máximo 

Objetivo 

nacional 

Resultado 

estimado 

Habitação Reabitação $ 8.171.250 $7.848.750 $ 322.500 20% $ 50.000 RMB/UN 262 

moradias 

  Aquisição $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

  Nova 

construção 

$ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

  Outro $ 18.780.000 $ 18.360.000 $ 420.000 45% $ 100.000 RMB/UN 400 

locatários 

Revitalização 

econômica 

Treinamento 

da força de 

trabalho 

$ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

  Subsídios de 

negócios 

$ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

  Outro $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

Infraestrutura Melhorias de 

água/esgoto 

$ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

  Unidades de 

saúde 

$ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

  Outro $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

Serviços 

públicos 

Serviços 

jurídicos 

$ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

  Conselho 

habitacional 

$ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

  Outro $ 0 $ 0 $ 0 0% $ 0 N/A N/A 

Mitigação Mitigação $ 9.000.000 $ 7.150.000 $ 1.850.000 22% $ 

3.000.000 

RMB/UN 25 

projetos 

Admin. Admin. $ 2.063.100 $ 1.650.480 $ 412.620 5% $ 0 N/A N/A 

Planejamento Planejament

o 

$ 3.247.650 $ 1.833.180 $ 1.414.470 8% $ 0 N/A N/A 

Total   $41.262.000 $36.842.410 $ 4.419.590 100%       

 

Incentivo para Habitação Resiliente para Locatários 

Orçamento 

$ 18.780.000 



Descrição do programa 

• O programa incentiva os locatários a se realocarem de unidades abaixo do padrão e/ou 

danificadas por tempestades enquanto permanecem nas comunidades atuais, oferecendo ajuda 

com o aumento dos custos de habitação mensais e de outras despesas de realojamento.  

• Os proprietários de 1 (um) a 4 (quatro) imóveis de unidades para locação também podem 

receber assistência para melhorar a condição e a resistência a inundações dos imóveis, desde 

que se comprometam a manter níveis mínimos de acessibilidade após a conclusão. O trabalho 

será conduzido por empreiteiras administradas pelo GOSR. O processamento para locatários 

terá prioridade sobre os proprietários. 

Solicitantes qualificados 

• Famílias de locatários em condados em situação declarada de desastre, cuja renda seja 

equivalente a 80% (oitenta por cento) ou inferior à renda média da área (RMB) e que tenham se 

mudado há mais de 12 meses, ou que desejem se mudar, em decorrência do impacto do 

Furacão Ida. Além disso, pelo menos um membro da família deve ser cidadão dos EUA ou morar 

legalmente nos EUA.  

• Proprietários de 1 (um) a 4 (quatro) imóveis de unidades para locação localizados em condados 

em situação declarada de desastre, que sejam cidadãos dos EUA ou morem legalmente nos EUA, 

que se comprometam a reservar no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das unidades para 

ocupação por pessoas de baixa e média renda por um período mínimo de 2 (dois) anos após a 

conclusão do projeto. 

Prêmios 

• Os prêmios iniciais de realocação de 18 (dezoito) meses de assistência para locação de famílias 

realocadas anteriormente e 12 (doze) meses de assistência para locação para famílias que serão 

realocadas. O processo de ajuda financeira possibilita a assistência para locação adicional de até 

$ 100.000 ou o equivalente a 42 (quarenta e dois) meses de assistência para locação. 

• A assistência a proprietários qualificados é limitada a $ 125.000 por unidade ocupável, conforme 

a necessidade. 

Recuperação Habitacional e Restituição do Furacão Ida 

Orçamento 

$ 8.171.250 

Descrição do programa 

O Programa de Recuperação Habitacional e Restituição do Furacão Ida oferece assistência para concluir 

os reparos em residências ocupadas por proprietários afetados pelas tempestades. O Programa também 

fornece medidas na própria residência para melhorar a resiliência a inundações e mitigar os impactos de 

inundações futuras nas condições de habilitação, incluindo mitigação mecânica, elétrica e hidráulica, 

respiradouros para inundação e válvulas de refluxo. 

Solicitantes qualificados 



• Proprietários de imóveis em um condado em situação declarada de desastre, cuja residência 

principal seja uma residência de 1 (uma) ou 2 (duas) unidades que tenha sofrido danos materiais 

reais em consequência da tempestade. 

• O proprietário deve possuir titularidade integral da propriedade em questão. 

• Pelo menos um membro da família deve ser cidadão dos EUA ou morar legalmente nos EUA. 

• A renda familiar deve equivaler a 80% (oitenta por cento) ou ser inferior à renda média da área 

(RMB), ou a família deve fazer parte de populações vulneráveis. O processamento prioritário 

será dado aos solicitantes de RMB.  

Prêmios 

O valor máximo de assistência disponível para um solicitante é de $ 50.000. Os solicitantes que não 

conseguiram acessar outras formas de assistência de recuperação de desastres e podem documentar os 

custos incorridos antes do lançamento do Programa para concluir os reparos qualificados podem ainda 

receber pagamentos de restituição de até $ 30.000. Os solicitantes podem receber assistência adicional 

até a reconstrução total da residência, desde que os solicitantes não tenham conseguido obter outras 

fontes de assistência.  

Iniciativa de Resiliência de Habitação Acessível 

Orçamento 

$ 8.000.000 

Descrição do programa 

O Programa de Iniciativa de Resiliência de Habitação Acessível fornece recursos do CDBG-DR para apoiar 

a conclusão de projetos de mitigação específicos do local que melhorarão a resiliência de 

empreendimentos multifamiliares acessíveis e/ou de habitação pública contra perigos identificados ou 

ocorrências de perda repetitivas. Os recursos são disponibilizados por meio de Editais (RFP) 

competitivos e anunciados. Os critérios de pontuação incluem prontidão para prosseguir, custo e 

acesso, conexão com as necessidades de mitigação, minimização de mudança de local e a relação com a 

tempestade. Os projetos qualificados incluem edifícios à prova de inundações, geradores de 

emergência, sistemas de retenção de água e melhorias na drenagem do local. 

Solicitantes qualificados 

Órgãos de habitação pública, construtoras habitacionais, associações sem fins lucrativos ou unidades do 

governo local na área do desastre. 

Prêmios 

O GOSR pode conceder recursos de subsídio de até $ 3.000.000 por projeto. O GOSR pode optar por 

fazer uma exceção ao prêmio máximo para permitir o andamento de projetos classificados com alta 

pontuação.  

Investimentos Resilientes por meio de Apoio e Capital 



Orçamento 

$ 1.000.000 

Descrição do programa 

O Programa de Investimentos Resilientes por meio de Apoio e Capital disponibiliza recursos do CDBG-DR 

para unidades do governo local, órgãos públicos ou organizações sem fins lucrativos com o objetivo de 

utilizar plenamente outras fontes de financiamento para a conclusão de melhorias resilientes em 

instalações e infraestrutura públicas. Os recursos são disponibilizados por meio do processo competitivo 

de Notificação de Disponibilidade de Financiamento (Notice of Funding Availability, NOFA). Os critérios 

de pontuação incluem prontidão para prosseguir, benefício para populações vulneráveis e RMB, 

conexão com as necessidades de mitigação, minimização do deslocamento e a relação com a 

tempestade. 

Solicitantes qualificados 

Unidades do governo local ou do condado; agências e órgãos estaduais; escolas públicas (K-12) e 

universidades; socorristas, incluindo unidades de voluntários de combate a incêndios e EMS; 

organizações sem fins lucrativos que atendem comunidades em condados em situação declarada de 

desastre; ou agrupamento dos acima mencionados.  

Prêmios 

O GOSR pode conceder recursos de subsídio de até $ 200.000 por projeto. O GOSR pode optar por fazer 

uma exceção ao prêmio máximo para permitir o andamento de projetos classificados com alta 

pontuação.  

Período de Comentários Públicos 

O GOSR publicou o plano de ação completo em https://stormrecovery.ny.gov/ para um período de 

comentários públicos de 30 dias, de 29 de agosto de 2022 a 28 de setembro de 2022. Os cidadãos foram 

notificados por meio de comunicados de imprensa e declarações de funcionários públicos, incluindo 

legisladores estaduais e municípios locais.  

O Estado receberá comentários por correio, e-mail ou formulário on-line em:  

Correspondência: Governor’s Office of Storm Recovery 

60 Broad Street, 26th Floor 

Nova York, NY 10004 

Website: https://stormrecovery.ny.gov/. 

E-mail: info@stormrecovery.ny.gov 

Todas as atualizações ou alterações feitas no Plano de Ação em resposta aos comentários públicos serão 

claramente identificadas no Plano. Além disso, um resumo dos comentários sobre o Plano ou de 

alterações substanciais e a resposta correspondente serão publicados no DRGR com o Plano de Ação. 

 

https://stormrecovery.ny.gov/
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Audiências Públicas 

O Estado realizará duas audiências públicas durante o período de consulta pública. O objetivo dessas 

audiências públicas será dar aos participantes uma breve visão geral do programa e dar-lhes a 

oportunidade de fazer perguntas sobre o programa e a proposta de uso dos fundos e/ou propor 

alternativas. 

 

Haverá uma audiência pública presencial realizada no condado de Westchester em uma instalação que é 

fisicamente acessível a pessoas com deficiência. Uma segunda audiência pública será realizada 

virtualmente. 

 

A audiência pública presencial será realizada no condado MID de Westchester na quinta-feira, 8 de 

setembro de 2022. 

 

Localização: 

New Rochelle City Hall 

  515 North Ave 

  New Rochelle, NY 10801 

  6:30 PM 

Audiência Pública Virtual será realizada na terça-feira, 13 de setembro de 2022, às 6:30PM 

As instruções para ingressar na reunião e o link da reunião com um número de chamada serão 

fornecidos no site alertando o público sobre o próximo período de comentários públicos e audiência. 

 

Indivíduos que necessitem de interpretação, auxílios auxiliares, incluindo, mas não se limitando a 

intérprete de linguagem de sinais, ou assistência especial em audiências públicas devem fazer uma 

solicitação com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência do evento. Para fazer uma 

solicitação por telefone, entre em contato com 1-855-NYS-SANDY (855-697-7263) ou envie um e-mail 

para info@stormrecovery.ny.gov. 

 

Site e contato 

O GOSR manterá um site abrangente sobre todas as atividades de recuperação de desastres auxiliadas 

com esses fundos. O site será atualizado em tempo hábil para refletir as informações mais atualizadas 

sobre o uso de fundos e quaisquer alterações nas políticas e procedimentos, conforme necessário. No 

mínimo, as atualizações serão feitas mensalmente. 

 

O Estado fornecerá vários métodos de comunicação, incluindo, entre outros, o site público, números 

gratuitos, endereços de e-mail e TTY e serviços de retransmissão para fornecer aos solicitantes de 

assistência de recuperação informações oportunas para determinar o status de sua solicitação. 

 

 Site: https://stormrecovery.ny.gov/ 

https://stormrecovery.ny.gov/


 Endereço de e-mail: info@stormrecovery.ny.gov 

 Número gratuito: 212-480-2321 

 TTY: 212-480-6062 

 

Além de fornecer acessibilidade para pessoas com deficiência, o GOSR fornece instruções sobre como 

alterar as configurações de idioma em navegadores da Web populares para oferecer suporte ao acesso 

significativo de pessoas com Proficiência Limitada em Inglês (LEP) em seu idioma preferido. As 

instruções podem ser acessadas em todas as páginas do site e são traduzidas para vários idiomas de 

acordo com o Plano de Acesso ao Idioma da GOSR. 
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