浜松市 申請のお知らせ ポ語

Hamamatsu – Auxílio Extraordinário de Valor Fixo
Comunicado
Em consonância com a “medida econômica emergencial devido à epidemia do Novo Coronavírus” (aprovada pelo
Gabinete do governo em 20 de abril de 2020), explanada conforme aplicabilidade da Lei de Medidas Especiais contra
Influenza, etc. através da Declaração do estado de emergência, há necessidade de adesão ao isolamento social para reduzir
o contato entre as pessoas. Focando a superação desta crise nacional e prevenindo a disseminação da epidemia;
evidenciando a gratidão e respeito aos profissionais de saúde e de várias áreas, este auxílio será fornecido através de projeto
simples e imediato para apoiar a economia doméstica.
Para requerer o auxílio, seguir as instruções da Folha A; preencher o formulário Folha B e se necessário a Folha C;
verificar a documentação necessária na Folha D e enviar pelo correio no envelope resposta.

1.

Pessoa elegível
Cidadão registrado no Livro de Registro Básico de Residente, no dia 27 de abril de 2020.

2. Beneficiário Titular
O chefe de família registrado no Livro de Registro Básico de Residente, no dia 27 de abril de 2020.

3. Valor do auxílio (concedido apenas uma vez)
￥100,000 por pessoa

4. Data limite para a solicitação
8 de setembro de 2020 (ter) ※ Data da postagem
※ Para evitar o risco de contaminação, o trâmite para a solicitação do Auxílio Extraordinário de Valor Fixo de
Hamamatsu, será pelo correio.
※ Na hipótese de não solicitar no prazo determinado, o Auxílio Extraordinário de Valor Fixo será considerado como
desistência do auxílio.
※ Na impossibilidade de efetivar o depósito devido a erro de preenchimento no formulário, etc., a prefeitura de
Hamamatsu entrará em contato com o requerente até 8 de setembro de 2020; e, na hipótese da não confirmação
dos dados, será considerada como desistência do auxílio.

5. Período de depósito
A partir de meados de junho
O depósito será na conta bancária designada pelo requerente.
➢ Solicitamos ao cidadão sem conta bancária, contatar o Hamamatsu - Call Center Novo Coronavírus (vide verso).

Há indivíduos demonstrando intenção de [Ajudar] com o propósito de apropriar-se de seus bens.

O Governo Nacional e Governo local

➔ solicita a utilização do caixa eletrônico (ATM).
➔ solicita o depósito referente à taxa de serviço, após
o recebimento do auxílio.

Não abra e-mail, links ou anexos suspeitos.

Em caso de suspeita entre em contato:
➔
➔
➔
➔

Posto policial mais próximo
Linha do consumidor:
188 (três dígitos, sem o prefixo de área).
Telefone especial da polícia para consulta: ＃9110
Linha do consumidor referente ao Auxílio: 0120-213-188
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6. Instruções para requerimento
Enviar o formulário, etc. à prefeitura de Hamamatsu.
O conteúdo preenchido será analisado. Posteriormente, o resultado será enviado pelo correio.

Etapa 1

Verificar os documentos recebidos

Favor verificar se os documentos abaixo estão no envelope

Documentos no envelope
1

Hamamatsu – Auxílio Extraordinário de Valor Fixo - Comunicado

2

Formulário do Auxílio Extraordinário de Valor Fixo

3

Envelope resposta
➢ Na falta de algum item acima, contatar o telefone abaixo.

Etapa 2

Verificar as instruções para preencher o formulário
Ler atentamente as instruções do formulário na Folha [A] e [D]

Etapa 3

Preencher o formulário e providenciar os documentos
Destacar o formulário na [linha pontilhada]; preencher a Folha B e se necessário a Folha C.
Verificar a Folha [D] para providenciar os documentos necessários.

Etapa 4

Enviar a documentação
Verificar se não há campo sem preenchimento, etc. na Folha [B] e [C]; juntar com os documentos
necessários, colocar no envelope resposta e enviar pelo correio.

7. Solicitação e recebimento via procuração
Para solicitar e/ou receber por procuração, preencher os dados necessários na Folha [C] ④ e carimbar.
Será elegível como procurador:
➢ Membro da família
➢ Representante legal
➢ Parente cuidador, entre outros do chefe da família.
É necessário anexar documento de identificação do procurador. Detalhes na Folha [C] ④.

8. Informações
Ao ligar, favor informar o número da requisição (申請書番号) na parte inferior da Folha [A], do formulário para
auxílio extraordinário de valor fixo.

Hamamatsu - Call Center
Novo Coronavírus

Telemensagem no idioma japonês
Após a mensagem digitar [3]
Solicitar tradutor

Atendimento
Das 8:30 às 17:15
※ Incluindo final de semana e feriado

