（ポルトガル語）
Maio de 2020

Guia para Inscrição do Pedido do Benefício Fixo Especial (Tokubetsu Teigaku Kyufukin)
(特別定額給付金申請書の申請案内)
Para receber o Benefício Fixo Especial, será enviado para o chefe de família à qual o beneficiário pertence o formulário
chamado “Tokubetsu Teigaku Kyufukin” (特別定額給付金申請書).
Com o intuito de prevenir a propagação da infecção pelo novo coronavírus, existe 2 formas de fazer o pedido: (1) Pedido
através do correio ou (2) Pedido através da internet. Utilize este guia de inscrição e escolha uma das formas de fazer o pedido.

Informativo Geral sobre o Pedido do Benefício Fixo Especial (Tokubetsu Teigaku Kyufukin)

.

【Quem pode receber】
Pessoas que em 27 de abril de 2020 estavam registradas no Livro Básico de Registro de Residentes.
(※ Aqueles que antes da data de referência (27 de abril de 2020) tiveram seu registro de residente apagado e nesta data
moravam no Japão sem estar registrado em nenhum outro município, e que após esta data foram registrados pela primeira vez no
Livro Básico de Registro de Residentes da cidade de Kōnan também estão incluídos).
(※ Para os estrangeiros, que ficarão por um curto período ou que estão ilegais, por não estarem registrados no Livro Básico de
Registro de Residentes, não poderão receber o benefício)
【Valor do benefício】
¥100.000 por pessoa qualificada a receber.
【Forma de Fazer o pedido】 Prazo de Inscrição até o dia 28 de AGOSTO de 2020 (vale a data do carimbo do correio)
１Pedido pelo correio
Passo ①

Preencha os itens necessários do formulário de “Pedido do Benefício Fixo Especial”.
Para preencher, consulte o exemplo anexado.

Passo ②

Prepare uma cópia de um documento de identidade do requerente e um comprovante da instituição
bancária onde será feito o depósito.
◎ Cópia de um documento de idenficação do requerente.
・1 documento, caso seja com foto.
Ex.: Cartão My Number, Carteira de motorista, Certificado do Histórico de Condução, Passaporte,
Carteira de deficiente, etc.
・2 documentos, caso não tenha foto.
Ex.: Cartão do Seguro de Saúde, Caderneta de Aposentadoria, Certificado do Subsidio de Apoio à
Criança (Jidou Fuyou Teate), Cartão do Seguro de Enfermagem (Kaigo Hoken), etc.
◎ Cópia que comprove a instituição bancária.
(O titular da conta deve ser o chefe da família (requerente/ receptor) ou o seu procurador)
Ex.: Cópia da Caderneta (parte onde consta o número da conta), do cartão do banco ou do internet
banking, etc.

Passo ③

Coloque o formulário preenchido e os documentos necessários dentro do envelope resposta e envie pelo
correio.
※ Como prevenção à propagação da infecção pelo novo coronavírus, os documentos não podem ser
entregues pessoalmente.

2 Através da Internet

Para quem tem o cartão My Number, pode fazer o pedido online através do Myna Portal “マイナポータル”.
マイナポータル
🔍検索
【Observação】
・Caso tenha dúvidas sobre o sistema ou como preencher o formulário, entre em contato com o Central de

Atendimento sobre o Benefício Fixo Especial.
【Remetente】
・Prefeitura de Kōnan, responsável pelo Benefício Fixo Especial.
【Maiores Informações】
・Central de Atendimento sobreo o Benefício Fixo Especial. Tel.: 052-688-7286.

（ポルトガル語）

Como Preencher o Formulário (Exemplo)

❶

Prazo de Entrega
28 de Agosto de 2020

Coloque a data de preenchimento,
nome do chefe da família e carimbar o
inkan.
Telefone de contato que possa entrar
em contato o dia.

(carimbo do correio
até 28 de Agosto)

Caso

NÃO

QUEIRA

receber

o

benefício marque
(Se deseja receber o benefício deixe em

❷

Verifique o nome dos beneficiários.
Verifique o valor total
(número de pessoas×¥100.000)

Preencha
o verso
Fill
in either.

❸

Coloque os dados da conta bancária.
O titular da conta deve ser o chefe da família
(requerente/receptor) ou seu representante.

❹

Anexe os documentos necessários.
ATENÇÃO!
・Cópia de um documento de identificação (não
envie o original)
Cartão My Number, Carteira de Motorista,
Certificado do Histórico de Motorista, Passaporte,
Carteira de Deficiente, etc.
・Cópia da caderneta bancária (página onde consta
os dados da conta)
口座番号（かな）
銀行コード〇〇〇
店版 口座番号
〇〇
〇〇〇〇

Nome do Banco
Nome da Filial
Número da conta
Nome do Titular da conta

