
O fornecimento do Auxílio Extraordinário Emergencial (50.000 ienes por família qualificada) é voltado às
famílias isentas de Imposto Residencial do ano fiscal 4 (2022) e àqueles que houveram a redução repentina
de renda a partir de janeiro a dezembro de 2022.

Valor do auxílio: 50.000 ienes por família
Solicitante: responsável da família qualificada
Modo de pagamento: será depositado na conta bancária do solicitante.

Aviso sobre o Auxílio Extraordinário Emergencial devido ao Aumento
de Despesas de Eletricidade, Gás e Produtos Alimentícios, etc.

<Outros>
① Se os documentos necessários para a solicitação não forem entregues até o prazo de solicitação estipulado
(31/jan/2023, serão aceitas somente as cartas carimbadas até essa data), o auxílio não poderá ser fornecido (neste
caso, será considerado renúncia de solicitação do auxílio).
② Se o pagamento do auxílio não for depositado por motivo de falta de preenchimento de dados nos formulários, e
não realizar a correção até o prazo de solicitação estipulado, mesmo após a confirmação da Prefeitura, será
considerado desistência de solicitação do auxílio.
③ Se receber este auxílio também em outra cidade duplamente, deverá devolvê-lo. 
④ No caso das famílias que estão declaradas como dependentes de um familiar em que o Imposto Residencial foi
tributado, não será possível receber este auxílio.
⑤ Se realizar a declaração de imposto de renda e haver alteração na situação de imposto (de isento para tributado,
etc.), e for definido que não se enquadra nos requisitos de recebimento do auxílio, deverá devolver o auxílio.

Modo de Solicitação do Auxílio

Para o recebimento do auxílio, será necessário realizar a solicitação.
Prazo de solicitação: até 31 de janeiro de 2023 (ter) (serão aceitas somente as cartas carimbadas até essa data)
Solicita-se preencher o formulário de solicitação e entregá-lo via correio à Secretaria do Auxílio Extraordinário
Emergencial de Toyokawa, juntamente com os documentos a serem anexos (〒442-8601 Toyokawa-shi suwa 1-1
Toyokawashi Kinkyu Shien Kyufukin Jimukyoku). O formulário de solicitação poderá ser adquirido na Secretaria do
Auxílio Extraordinário Emergencial, ou através do site da cidade.

No caso de tentar realizar a solicitação do auxílio, mesmo que não tenha havido a redução repentina de renda, 
haverá a possibilidade de ser penalizado por fraude (recebimento indevido).

<Família alva> Famílias em que o Imposto Residencial do ano fiscal 4 (2022) de todos os membros seja
isento na data base (30 de setembro de 2022).
Para as famílias qualificadas, será enviado o “documento de confirmação sobre o auxílio

extraordinário emergencial” via correio. Solicita-se que confira os itens descritos, preencha os dados
necessários no “documento de confirmação” e reenvie-o à Prefeitura com o envelope resposta.
*Mesmo que não receba tais documentos por correio, haverá a possibilidade de poder receber este auxílio, 

realizando a solicitação.
• Prazo de entrega do “documento de confirmação”: até 31 de janeiro de 2023 (ter)

(*Serão aceitas somente as cartas carimbadas até essa data)   

• No caso de desejar que o pagamento do auxílio seja depositado na conta bancária diferente do que está
descrito, e no caso dos dados da conta não estarem descritos, solicita-se entregar a cópia do documento
de identificação (no caso de solicitação por representante, será necessário a cópia da identidade do
próprio e do representante) e da caderneta bancária juntamente com o “documento de confirmação”.

<CONTATO> Centro de Atendimento Telefônico do Auxílio Extraordinário Emergencial de
Toyokawa   TEL: 0533-56-2360    Horário de atendimento nos dias úteis: das 9h 
às 17h (exceto sábados, domingos, feriados nacionais e 29/dez a 3/jan)

<Solicitação e recebimento por representante>
As pessoas que se enquadrarem nos seguintes itens, a entrega do documento de confirmação e a solicitação do
auxílio poderá ser realizada por representante.
① Membros da família do solicitante (beneficiário) na data base (30/set/2022);
② Representante jurídico;
③ Parente ou pessoa que está cuidando do solicitante no cotidiano e que seja reconhecida pelo Prefeito.

*“Nível similar a serem isentas de Imposto Residencial” significa que a renda prevista anual de cada membro (salário mais baixo do mês a partir de janeiro a

dezembro/2022 X 12 meses) seja inferior ao nível da isenção básica do imposto municipal (o valor do nível variará dependendo da cidade. Mais detalhes, contatar a

prefeitura local). (Exemplo) Valor da renda anual em que o imposto residencial se torne isento (no caso de Toyokawa): solteiro= inferior a 970.000 ienes

Ⅰ. No caso das famílias isentas de Imposto Residencial do ano fiscal 4 (2022)

Ⅱ. Famílias que houveram a redução de renda de todos os membros a partir de janeiro a
dezembro de 2022, até o nível similar a serem isentas de Imposto Residencial(*) ◎Mais
informações, verificar no site da cidade.

Mesmo que não se enquadrarem no requisito Ⅰ acima, haverá a possibilidade de se enquadrarem
no requisitoⅡ, por motivo de “redução repentina da renda familiar”.


