
Auxílio infantil

É um sistema com o objetivo de elevar a qualidade de formação, contribuindo com a

estabilidade de vida do lar ao oferecer auxílio nas despesas para criar.

１.Público alvo

Pessoa que esteja formando criança (s) que tenha(m) completado os 15 anos até o dia 31

de março, ou seja, até o fim do chugakko. Porém, há limite de renda.

２.Valor a receber por mês （por criança ）

・０ à ３anos：15,000 yen

・３anos～antes de terminar o shogakko（1o filho・2o filho）：10,000 yen

・３anos～antes de terminar o shogakko（3o filho ou depois）：15,000 yen

・Alunos do chugakko：10,000 yen

・Se o valor da renda for acima da tabela 4：5,000 yen

３.Período de pagamento

・７de junho de 2019

Auxílio infantil de fevereiro à maio

・9 de outubro de 2019

Auxílio infantil de junho à setembro

・７de fevereiro de 2020

Auxílio infantil de outubro à janeiro

４.Limite de renda （desde junho de 2012 ）

・0 dependente：até 6,220,000 yen

・１dependente：até 6,600,000 yen

・２dependentes：até 6,980,000 yen

・３dependente：até 7,360,000yen

・4 dependentes ou mais：aumenta 380,000 yen/cada

※O valor de limite de renda é calculado pela renda da pessoa que irá receber o valor do auxí

lio.

※O limite de valor para quem o cônjuge ou o dependente tiver mais de 70 anos deverá ser

calculado acrescentando 60,000 yen no valor acima para cada dependente.



【Simulação para quem trabalha em empresa】

Valor da renda = valor após deduzir a renda salarial – 80,000 yen /anual – (ver lista abaixo)

【Simulação para autônomo】

Valor de renda = Valor de renda anual – Despesas necessárias (Valor de renda deduzida) –

80,000 yen /anual – (ver lista abaixo)

Lista de deduções

・Estudante que trabalha, deficiente físico, viúva(o)

Valor deduzido：270,000 yen

・Viúva (exceção)

Valor deduzido：350,000 yen

・Deficiente físico (exceção)

Valor deduzido：400,000 yen

・Prejuízo devido a catástrofes, roubos ou desfalques・Despesa médica ・Parcela de ajuda

mútua de pequenas empresas

Valor deduzido：Valor equivalente

５.Sobre o procedimento

Quem precisa realizar o cadastro

・Aquele(a) que precisa formar uma criança devido o seu nascimento.

・Aquele(a) que tem filho(s) até o 3º ano do chugakko e se mudou para Tokoname.

Quem precisa solicitar a revisão do valor do auxílio

・Aquele(a) que já recebe o auxílio, porém teve mais filho(s).

A solicitação deverá ser feita até 15 dias após o nascimento / mudança!

O recebimento do auxí lio iniciará no mês seguinte à solicitação. Porém, se o dia da

mudança /nascimento for próximo do fim do mês,mesmo que a solicitação seja feita no mês

seguinte, se for dentro do período de 15 dias, receberá no mês da solicitação.



６.Como solicitar

O que precisa para novo cadastro (1 o filho / transferência de outra cidade)

・Aprovação de fatura do auxílio infantil (Jido Teate Nintei Seikyusho)

・C ó pia do Hokensho ou Comprovante de Cadastro de Aposentadoria (Nenkin Kanyu

Shomeisho) do solicitante (quem está inscrito no kokumin nenkin não precisa).

・Cópia da caderneta do banco que o solicitante seja titular da conta (precisa ter informaçõ

es como: nome da instituição, nome do(a) titular e número da conta, nome da agência).

・No caso de estrangeiros, o Zairyu Card do(a) solicitante (que receberá o valor do auxílio)

e da criança.

Desde janeiro de 2016 foi acrescentado a lacuna do número ind ividual (Kojin Bango)

na aprovação da fatura (Nintei Seikyusho).

・Será necessário o Kojin Bango do(a) solicitante (que receberá o valor) e seu cônjuge.

・Quando for dar entrada para Nintei Seikyusho, trazer: ① Documento de identidade do

solicitante (CNH, passaporte etc) 、② Documento que comprove o Kojin Bango do

solicitante e seu cônjuge (cartão do Kojin Bango, cartão de n otificação etc) .

Para requerimento de aumento do valor（Nascimento do segundo filho em diante）

・É necessário entregar o Pedido de Revisão do Valor do Auxílio Cariança (Jido Teategaku

Kaitei Todoke).

Caso não esteja morando com a criança

・Petição de custódia de moradia separada (Bekkyo Kango Moushitatesho)

Caso não esteja morando com a criança segundo o registro de morador (Juminhyo),

precisará do Bekkyo Kango Moushitatesho.



７.Sobre outros documentos para entregar

■ Alteração de nome e/ou endereço

Caso o beneficiado/a crian ç a se mude ou mude de nome, é necess á rio entregar o

pedido de alteração do auxílio infantil (Jido Teate Henko Todoke).

■ Não poderá receber caso o beneficiado:

- se mude para outro município;

- deixe de criar da(s) criança(s);

- se torne funcionário público;

- ou a criança faleça.

Nos casos acima, não será mais possível receber o auxílio e será necessário entregar a

Notificação do motivo para o fim do recebimento do benef ício (Jido Teate Jukyu Jiyu

Shometsu Todoke).

■ Alteração da conta bancária

Se for a conta nominal do beneficiado, poderá ser alterado. Caso o nome do titular da

conta mude devido a alteração do nome, favor comunicar.

Contato

福祉部 (Fukushi-bu) こども課 (Kodomo-ka)

〒479-8610

愛知県常滑市新開町 4丁目 1番地

Aichi-ken Tokoname-shi Shinkai-cho Yon-chome Ichi-banchi

Tel：0569-47-6113 Fax：0569-35-7879


