
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

➀ Confirme se “Todos os membros da família não foram declarados como 

dependente de algum familiar (parente) em que o imposto foi tributado no 

ano fiscal 4 (referente ao ano 2021) ”, e assinale no quadro (). 

(Ref.) As pessoas citadas abaixo não serão qualificadas a receber este auxílio: 

・ Universitário isento de Imposto Residencial que mora sozinho e que foi 

declarado como dependente do Pai ou Mãe em que o imposto foi tributado; 

・ Pais isentos de Imposto Residencial que foram declarados como dependentes 

de filho/a em que o imposto foi tributado. 

 

Modelo de Preenchimento 

⑤ Somente no caso das pessoas que não possuem conta bancária, ou que 

estão morando num local afastado da instituição financeira, o pagamento do 

auxílio poderá ser realizado em dinheiro. 

*Não será possível fornecer o auxílio em dinheiro no mesmo dia de entrega do 

documento de confirmação. 

Neste caso, o comunicado de definição de fornecimento do auxílio será enviado 

posteriormente. Solicita-se comparecer na Prefeitura, levando-se tal 

comunicado e o documento de identificação, no dia e horário descrito no 

comunicado (somente nos días úteis). 

 

②  Confirme se “Não há 

nenhum membro que possuiu 

uma renda tributável que não 

foi declarada”, e assinale no 

quadro (). 

*Somente as pessoas que se 

enquadrarem e assinalarem nos 

itens ① e ②, poderão receber o 

auxílio. 

③ Preencha o “Nome do 

Responsável da Família”, “Data 

de Confirmação” e o “Número de 

Telefone para Contato”. 

 

④ Somente no caso dos dados 

da conta bancária não estarem 

descritos, ou desejar alterar a 

conta bancária descrita, 

assinale no quadro (), preencha 

os dados da conta bancária que 

deseja ser depositado, e cole a 

cópia da caderneta bancária e do 

documento de identificação do 

próprio solicitante no verso. 

 

*Preencha a conta bancária do 

solicitante (responsável da família 

qualificada). 

【ポルトガル語】 



 

 

 

Verso 

 ① No caso de solicitação por 

representante, o próprio 

responsável da família deverá 

preencher todos os dados no 

quadro indicado. 

②  No caso de desejar 

alterar a conta bancária 

descrita na página da frente, 

cole a cópia da primeira 

página da caderneta para 

confirmar o nome da 

instituição financeira, 

agência, número da conta e 

o nome do correntista. Se 

não possuir caderneta, 

poderá colar a cópia do 

cartão bancário. 

③ No caso de alterar a conta 

bancária descrita, ou desejar 

receber o auxílio em dinheiro, 

cole a cópia do documento de 

identificação válido do 

solicitante. 

④  No caso de solicitação 

por representante, será 

necessário colar a cópia do 

documento de identificação 

de ambos. No caso do 

representante receber o 

auxílio, anexe também um 

documento que possa 

verificar a relação entre o 

representante e o solicitante 

(mais detalhes, observar a 

tabela abaixo). 

⑤ Confirme todos os itens 

listados e assinale nos 

quadros (). 

 

Relação com o responsável da família 
Exemplo de documento que comprova a relação entre o 

responsável da família e o representante 

Membro da mesma responsabilidade familiar Não é necessário anexar nenhum documento. 

Representante jurídico Comprovante de registro de representante jurídico 

Parente ou familiar de responsabilidade 

familiar diferente Koseki Tohon, documentos que comprovem a relação 

entre os dois.  Responsável que possui a guarda 

Representante jurídico de menores de idade 

Funcionário de Instituição de Cuidados de 

Idosos, etc. 

Comprovante que a pessoa vive na instituição e que o 

funcionário trabalha nesse local. 

 


