CLSMF Helpline: 1-800-405-1417

Pagamentos em Excesso FEMA
1. A FEMA tem o direito de pedir o dinheiro de volta?
Sim, a FEMA é obrigada a solicitar o reembolso quando a ajuda financeira foi dada por
engano, o dinheiro foi usado de forma inadequada ou o dinheiro foi obtido por fraude.
2. A FEMA pode pedir tudo de volta?
Sim. A FEMA pode pedir para que você reembolse qualquer tipo de ajuda.
3. Por que a FEMA recupera fundos?
A FEMA irá recuperar fundos por muitas razões, incluindo, mas não limitados a: duplicação
de benefícios com outro membro do agregado familiar; duplicação de benefícios com o
seguro, caso seja determinado que a habitação danificada não era a sua residência
principal; se você não conseguiu manter o seguro de inundação mandatório; ou se o
dinheiro for mal gasto.
4. Posso apelar a decisão da FEMA de recuperar os fundos?
Sim. Você tem 60 dias para apelar a partir da data da primeira carta de cobrança,
independentemente de quando receber a carta.
5. Quais são os outros prazos que eu devo estar ciente?
Após 30 dias, serão cobrados juros independentemente de você estar ter entrado com um
recurso. Após 90 dias, se nenhum plano de pagamento foi estabelecido, então haverá
penalidades financeiras; após 120 dias, a FEMA transfere o caso para o Ministério da
Fazenda dos Estados Unidos para cobrança.
6. E se eu não puder pagar? Posso suspender ou cancelar o reembolso, ou posso
negociar um valor menor?
Talvez. Há situações em que a FEMA irá suspender ou cancelar a recuperação de fundos
e poderá negociar um valor menor. Razões para a suspensão ou retração poderiam incluir
idade e renda atual e potencial. No entanto, essas opções podem ter consequências fiscais,
e a suspensão não impede que a FEMA cobre o valor no futuro se a sua situação mudar.
7. E se eu simplesmente não pagar o Ministério da Fazenda dos EUA?
Se a sua dívida for enviada ao Ministério da Fazenda dos EUA, o Ministério poderá:
● Tirar o dinheiro de outros benefícios federais que você recebe, como o Seguro Social
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●
●
●
●

Reter os seus reembolsos de impostos
Mandar uma agência de cobrança particular atrás de você e cobra-lhe os custos de
cobrança
Reter o seu salário se você for funcionário federal
Processá-lo para reter o seu salário ou confiscar os seus bens

Informações importantes para lembrar
● Certifique-se de usar seus fundos FEMA pela razão que a FEMA lhe deu o dinheiro.
Se você não tem certeza de que forma você está autorizado a usar o dinheiro, entre
em contato com a FEMA pelo telefone: 1-800-621-FEMA (3362).
●

Mantenha todas as comunicações, recibos, contas e faturas fornecidas pela FEMA.

●

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

●

Tire fotos dos danos e reparos como prova.

●

Se precisar de assistência, entre em contato com um advogado o mais rápido possível.
Os prazos são curtos, e é sua responsabilidade cumpri-los.

