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Visão geral do programa

1. O que é o Programa Illinois Emergency Homeowner Assistance Fund (ILHAF, Fundo Emergencial de
Assistência a Proprietários de Imóveis de Illinois)?

2. A que se destina o subsídio de $ 30.000 do ILHAF?

3. Quando será o Período de Inscrição no Programa ILHAF?

Qualificação

4. Quem se qualifica para solicitar assistência por meio do programa ILHAF?

5. Posso me inscrever se aceitei uma modificação de hipoteca por ter atrasado os pagamentos de
financiamento habitacional em decorrência da COVID?

6. Posso me inscrever se ainda estou em período de tolerância com meu banco?

7. Posso me inscrever se estou atualmente em um processo judicial por falta de pagamentos
relacionados à habitação?

8. Posso me inscrever se recebi assistência emergencial para pagamento de financiamento
hipotecário do IHDA no passado?

9. Posso me inscrever se minha casa não tem financiamento hipotecário?

Inscrição no ILHAF

10. Como solicitar assistência do ILHAF?

11. O que posso fazer para me preparar para a inscrição?

12. De que documentação preciso para me inscrever no ILHAF?

13. Quem eu preciso incluir como membro de minha família na inscrição no ILHAF? Devo incluir filhos?
14. Preciso aguardar para obter ajuda de meu banco antes de me inscrever no ILHAF?

15. Quem poderá me ajudar se eu tiver dúvidas sobre como entrar em contato com meu banco ou minha
gestora para mitigação de perdas?

16. Como posso verificar o status da minha inscrição enviada?

17. O que significam os termos do status da inscrição?

18. Quando serei notificado se minha inscrição for aprovada ou negada?

Mais informações

19. Minha gestora hipotecária interromperá o processo de execução da dívida imobiliária se eu solicitar
assistência do ILHAF?

20. Posso me inscrever em outros programas emergenciais de assistência para pagamento de
financiamento hipotecário oferecidos por minha cidade ou meu condado?

21. O que fazer se eu precisar de ajuda para pagar minhas contas de serviços públicos?

Perguntas Frequentes

Isenções de responsabilidade:

● As informações incluídas neste documento serão atualizadas regularmente quando aplicável.



Visão geral do programa

1. O que é o Programa Illinois Emergency Homeowner Assistance Fund (ILHAF, Fundo Emergencial de
Assistência a Proprietários de Imóveis de Illinois)?

O Plano Americano de Resgate Econômico (American Rescue Plan) aprovado pelo Congresso em março de
2021 forneceu ao estado de Illinois recursos para ajudar proprietários de imóveis em risco de
inadimplência, execução de dívida imobiliária e despejos em consequência da pandemia de COVID-19. Os
proprietários de imóveis de Illinois que enfrentam dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de
COVID-19 podem solicitar um subsídio de assistência habitacional de até $ 30.000. O programa é
administrado pelo Illinois Housing Development Authority (IHDA).

A assistência será paga diretamente ao corretor de serviço da dívida do devedor, ao órgão tributário ou a
outro órgão aprovado em nome do proprietário do imóvel. Os proprietários de imóveis que foram
desproporcionalmente afetados pela pandemia serão priorizados na distribuição dos fundos.

2. A que se destina o subsídio de $ 30.000 do ILHAF?

Os proprietários de imóveis qualificados podem receber subsídios de até $ 30.000 por família para pagar:

● Pagamentos de hipoteca em atraso
● Reintegração da hipoteca ou outros custos habitacionais relacionados a um período de tolerância

exigido pela pandemia
● Impostos sobre imóveis em atraso
● Seguro de proprietário de imóvel e/ou seguro contra inundações em atraso
● Taxas de associação de proprietários de imóveis/condomínio/cooperativa em atraso
● Locação de lote de casa móvel em atraso
● Até três meses de pagamentos prospectivos, se necessário

3. Quando será o Período de Inscrição no Programa ILHAF?

O período de inscrição no ILHAF terá início em 11 de abril de 2022. A inscrição on-line estará disponível

em www.IllinoisHousingHelp.org.

Qualificação

4. Quem se qualifica para solicitar assistência por meio do programa ILHAF?

Os proprietários de imóveis de Illinois podem se qualificar para a assistência do ILHAF se:

● A família enfrentou uma dificuldade financeira direta ou indiretamente relacionada à

COVID-19 que teve início, continuou ou piorou após 21 de janeiro de 2020.

● A família está com pelo menos 30 dias de atraso no principal ou primeiro pagamento do

financiamento hipotecário, com uma exceção: os proprietários de imóveis sem empréstimos

hipotecários podem solicitar assistência quando estão inadimplentes no pagamento de

impostos sobre imóveis em atraso.

● A família tem renda igual ou inferior a 150% da Renda Média da Área.

● A família é proprietária e atualmente vive na casa como residência principal. As propriedades



qualificadas incluem:

o Imóveis unifamiliares (geminados ou independentes)

o Unidades de condomínio

o Imóveis de uma a quatro unidades em que o proprietário vive em uma das unidades

como residência principal

o Casas pré-fabricadas conectadas permanentemente ao imóvel e tributadas como bens

imóveis

o Casas móveis não conectadas permanentemente ao imóvel

5. Posso me inscrever se aceitei uma modificação de hipoteca por ter atrasado os pagamentos de
habitação em decorrência da COVID-19?

Sim, mas somente se você está com pelo menos 30 dias de atraso nos pagamentos de hipoteca
modificados em decorrência de dificuldades financeiras relacionadas à COVID-19. Os proprietários de
imóveis que estão em dia com os pagamentos de hipoteca mensais modificados não estarão qualificados
para a assistência do ILHAF.

6. Posso me inscrever se ainda estou em período de tolerância com meu banco?

Sim. Você pode se inscrever no ILHAF enquanto está em período de tolerância.

7. Posso me inscrever se estou atualmente em um processo judicial por falta de pagamentos
relacionados à habitação?

Sim. Se estiver atualmente em processo de execução de dívida imobiliária ou em outro tipo de processo
judicial, você ainda pode solicitar assistência do ILHAF. Recomendamos que os proprietários de imóveis que
estão em processos judiciais ativos se inscrevam assim que o programa for aberto, e o ILHAF também pode
ajudar no encaminhamento a serviços jurídicos gratuitos se você ainda não está sendo representado por
um advogado.

8. Posso me inscrever se recebi assistência emergencial para pagamento de financiamento
hipotecário do IHDA no passado?

Sim, os proprietários de imóveis podem solicitar assistência do ILHAF mesmo que tenham recebido
assistência emergencial para pagamento de financiamento hipotecário no passado. Entretanto, se um
proprietário de imóvel recebeu assistência emergencial para pagamento de financiamento hipotecário para
honrar esses pagamentos em 2020, só poderá receber assistência do ILHAF para os custos incorridos em
2021.

9. Posso me inscrever se minha casa não tem financiamento hipotecário?

Sim, os proprietários de imóveis que não têm um empréstimo hipotecário, mas estão em atraso nos
impostos sobre imóveis, podem solicitar assistência para pagar os impostos em atraso a fim de evitar a
execução da dívida imobiliária.

Inscrição no ILHAF

10. Como solicitar assistência do ILHAF?



Os proprietários de imóveis podem preencher a inscrição on-line do ILHAF visitando

www.IllinoisHousingHelp.org e responder ao questionário prévio de qualificação, criar uma conta no

ILHAF e apresentar as informações e os documentos necessários. Recomendamos que os candidatos

leiam os critérios de qualificação e a lista de documentos necessários disponíveis em

www.IllinoisHousingHelp.org antes de iniciar a inscrição.

11. O que posso fazer para me preparar para a inscrição?

Recomendamos fortemente que os candidatos façam os seguintes preparativos antes de se inscreverem no
ILHAF:

● Informe-se: recomendamos fortemente que os proprietários de imóveis participem de um
webinar organizado pelo IHDA antes da abertura do portal de inscrição. O webinar apresentará
um roteiro para você seguir a fim de tornar o processo de inscrição mais eficiente. Os temas serão
os seguintes:

o Noções básicas de hipoteca

o Descrição da mitigação de perdas

o Processo de execução de dívida imobiliária

o Processo de inscrição no ILHAF e qualificação para o programa

o Outros recursos gratuitos disponíveis para você, incluindo conselho sobre assuntos
habitacionais e assistência jurídica

Consulte a programação completa do webinar e as instruções para participar na página principal
do ILHAF.

● Explore suas opções: os proprietários de imóveis devem entrar em contato com a gestora
hipotecária ou com um órgão de conselho habitacional certificado pelo HUD para discutir as
opções de mitigação de perdas a fim de se qualificarem para receber assistência. Agende uma
reunião com um órgão de aconselhamento habitacional aprovado pelo HUD assim que possível.

● Dê os primeiros passos: leia a lista de Documentação Aceitável e prepare-se com todos os
documentos necessários quando a inscrição for aberta em abril de 2022.

12. De que documentação preciso para me inscrever no ILHAF?

Uma lista completa dos documentos aceitáveis está disponível aqui.

Para todas as inscrições:

● Comprovante de propriedade

● Comprovante de endereço/residência

● Comprovante de identidade do candidato e de todos os comutuários

● Comprovante de renda de cada membro da família

● Certificado de Aconselhamento Habitacional

● Carta da gestora hipotecária detalhando os esforços de mitigação de perdas

Conforme aplicável à assistência solicitada:

● Extrato da hipoteca (necessária para todos os protocolos, a menos que a solicitação seja apenas
para assistência tributária)

● Extrato de empréstimo de casa móvel (se aplicável)

https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf
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● Extratos de segunda e terceira hipoteca (se aplicável)

● Extrato de imposto sobre imóveis (necessário para a solicitação de assistência tributária)

● Extrato de seguro residencial (necessário para a solicitação de assistência de seguro residencial)

● Extrato de seguro contra inundações (necessário para a solicitação de assistência de seguro contra
inundações)

● Declaração de associação de proprietários de imóveis/associação de
condomínio/cooperativa/locação de lote (se aplicável)

● Locação de lote (necessária para a solicitação de assistência de locação de lote)

Documentos condicionais para circunstâncias especiais (envie cópias de todos os documentos que tiverem
sido recebidos):

● Notificação de inadimplência da gestora

● Documentos judiciais para processo de dívida imobiliária

● Notificação sobre futura venda pública de imóvel em leilão

● Notificação sobre futuro leilão público

● Aprovação de uma administração judicial para que o IHDA se comunique com os credores

● Notificação de encerramento da falência

● Acordo de tolerância

13. Quem eu preciso incluir como membro de minha família na inscrição no ILHAF? Devo incluir filhos?

Você deverá informar o número total de pessoas que vivem em sua residência e o número de membros

que têm mais de 18 anos e têm rendimentos — independentemente de contribuírem para as despesas

da residência.

14. Preciso aguardar para obter ajuda de meu banco antes de me inscrever no ILHAF?

Não, você deverá se inscrever no ILHAF assim que o portal de inscrição for aberto. Entretanto, os
proprietários de imóveis devem entrar em contato com a gestora hipotecária ou com um profissional de
conselho habitacional certificado pelo HUD a fim de tentar solucionar a inadimplência do financiamento
hipotecário para que a inscrição seja levada em consideração para assistência do ILHAF. Os proprietários de
imóveis devem entrar em contato com a gestora hipotecária assim que possível para discutir as opções.

15. Quem poderá me ajudar se eu tiver dúvidas sobre como entrar em contato com meu banco ou
minha gestora para mitigação de perdas?

Entre em contato com o órgão de aconselhamento habitacional aprovado pelo HUD mais próximo.

16. Como posso verificar o status da minha inscrição enviada?

Os candidatos podem acessar a conta do ILHAF para verificar o status da inscrição. Seu status será
informado no painel da inscrição. As atualizações do status da sua inscrição não serão disponibilizadas
imediatamente.

17. O que significam os termos do status da inscrição?

Você verá estes possíveis termos do status durante o processo de inscrição:

● Enviada (aguardando dados dos comutuários): A inscrição foi enviada, mas ainda não pode ser

https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf#locator-map


analisada porque os comutuários que você identificou na inscrição ainda não informaram os
respectivos dados.

● Em análise: A inscrição está na fila para análise ou está sendo analisada.

● Mais informações necessárias – Instruções enviadas por e-mail: Precisamos de informações adicionais
suas para concluir a análise da inscrição. Confira em seu e-mail nossa notificação que explica o que é
necessário.

● Entre em contato com um profissional de aconselhamento habitacional aprovado pelo HUD:
Precisamos de um certificado de um profissional de aconselhamento habitacional aprovado pelo HUD
para concluir a análise da inscrição. Entre em contato com um órgão de aconselhamento habitacional
certificado pelo HUD para obter um certificado e concluir a inscrição.

● Encaminhada para assistência jurídica: Com base na análise dos dados da inscrição, talvez seja
aconselhável obter assistência jurídica. Fizemos parcerias com organizações de assistência jurídica em
todo o estado que podem ajudar. Uma lista de organizações de assistência jurídica parceiras está
disponível em illinoishousinghelp.org/ilhaf

● Aguardando resposta da gestora hipotecária: Precisamos de informações adicionais de sua gestora
hipotecária para concluir a análise da inscrição. A análise continuará quando recebermos uma resposta.
As gestoras podem levar até seis semanas para responder.

● Análise de controle de qualidade: A inscrição foi selecionada para uma análise adicional para garantir
nosso cumprimento de todas as regras do programa.

● Aprovada: A inscrição foi aprovada. Enviaremos o pagamento em um a três dias úteis.

● Paga: Sua inscrição foi aprovada, e nós enviamos o pagamento em seu nome para a assistência
aprovada.

● Negada: A inscrição não atendeu aos critérios de qualificação e foi negada.

18. Quando serei notificado se minha inscrição for aprovada ou negada?

As análises das inscrições concluídas no ILHAF terão início em maio de 2022. Os prazos de pagamento
dependerão do tempo de resposta da gestora hipotecária e de outros fatores. Verifique sua conta do ILHAF
para obter atualizações sobre o status da inscrição.

Mais informações

19. Minha gestora hipotecária interromperá o processo de execução da dívida imobiliária se eu solicitar
assistência do ILHAF?

Se sua hipoteca for financiada pela Fannie Mae ou pela Freddie Mac, sua gestora hipotecária deverá
suspender as atividades de execução da dívida imobiliária por até 60 dias após ser notificada de que você
solicitou assistência do ILHAF. As instruções para saber quem financia sua hipoteca estão disponíveis aqui.

20. Posso me inscrever em outros programas emergenciais de assistência para pagamento de
financiamento hipotecário oferecidos por minha cidade ou meu condado?

Sim, mas os proprietários de imóveis não podem receber assistência para pagamento de financiamento

hipotecário de mais de uma fonte durante o mesmo período. A duplicação de benefícios é

expressamente proibida.

21. O que fazer se eu precisar de ajuda para pagar minhas contas de serviços públicos?

https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf#locator-map
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Se você também precisar de assistência para pagamento de serviços públicos, entre em contato com oe
Department of Commerce & Economic Opportunity (“DCEO”, Departamento de Comércio e
Oportunidade Econômica) para obter informações sobre qualificação e como solicitar recursos
financeiros de ajuda para pagamento de serviços públicos por meio do Low Income Home Energy
Assistance Program (LIHEAP, Programa de Assistência de Energia Residencial para Cidadãos de Baixa
Renda).


