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Department of Social Services Action         : Inform 

Issue: U/O Payment 

 Title: Notice of Overpayment 

Auto ID No.: Use Form No.   : NA 290 

Source : Original Date  : 05-01-13 New 

Issued by  : ACL No. 13-80 Revision Date  : 09-23-13 

Reg Cite   : 44-350.1, 44-352.4 

MESSAGE: 

Você recebeu auxílio em dinheiro a mais.  Você 

recebeu um total de $         de (data) a (data) 

excedentes. Nós demonstramos como chegamos a este 

valor de pagamento a maior na folha de cálculo em 

anexo.  

O pagamento excedente foi 

[ ] culpa do Condado 

[ ] erro seu 

[ ] você causou o pagamento a maior porque não 

declarou algo, ou declarou algo de forma incorreta 

para tentar receber mais auxílio. É possível que 

você seja acusado criminalmente, ou receba uma 

notificação de penalidade proposta por Violação 

Intencional do Programa.  

A razão para o pagamento excedente é a seguinte: 

O Condado não pode iniciar a cobrança deste 

pagamento a maior porque: 

[ ] estamos no meio do período. 

[ ] nós já estamos reduzindo seu pagamento para 

reembolsar um pagamento a maior diferente. 

Você receberá uma notificação separada antes de 

iniciarmos a cobrança do pagamento a maior. 

A página(s) seguinte indica o valor de auxílio em 

dinheiro que você deveria ter recebido referente a 

cada mês no qual recebeu um pagamento a maior e o 

valor total devido por você. 

Você não tem que usar benefícios que recebe do 

Seguro Social ou de SSI para reembolsar este 

pagamento a maior. 

ATENÇÃO: Se você acha que este pagamento excedente está incorreto, ou se considera que 

não foi culpa sua ou foi um erro (não deliberado), solicite uma audiência. Se você 

continuar recebendo auxílio, o Condado pode cobrar um valor maior, reduzindo o seu 

subsídio mensal. Se deixar de receber o auxílio antes do pagamento a maior ser devolvido, 

o Condado pode debitar o valor devido de sua restituição de imposto de renda ou adotar

outra ação judicial de cobrança. 

PORTUGUESE
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INSTRUCTIONS: Use to notify of an overpayment when grant adjustment may not yet begin.  

Specify the amount owed, the dates, and the reason for the overpayment. Attach the 

appropriate Continuation Page (NA 274 B, C, D, E or F) to show the overpayment 

computation.  

PORTUGUESE


