
Aviso sobre o Auxílio Extraordinário de Valor Fixo (Tokubetsu Teigaku Kyuufukin) 

「特別定額給付金」のご案内 
 

Seção de Medidas contra Infecção do Novo Coronavírus 
(Shingata Coronavírus Kansensho Taisaku-shitsu) 

  新型コロナウイルス感染症対策室 

 ☏３２７－５９９０ FAX３２７－５９０５ 

Email：coronataisaku@city.yokkaichi.mie.jp 

1- Pessoas qualificadas 給付対象者: 

Pessoas que estão registradas no Livro de Registro Básico de Residentes, com a data básica 
de 27 de abril de 2020. (Incluindo estrangeiros) 
基準日（令和２年４月２７日）において、住民基本台帳に記録されている人（外国人を含む） 

 

2- Beneficiário / Solicitante 受給権者・申請者 

Chefe da família no qual está com a família registrada no Livro de Registro Básico de Residente. 
住民基本台帳に記録されている人の属する世帯の世帯主 

 

3- Valor do benefício 給付額 

100.000 ienes por pessoa qualificada para o benefício. 
給付対象者１人につき１０万円 

 

4- Maneiras de solicitar / forma de pagamento, etc. 申請・給付方法等 

O Formulário de Solicitação do Auxílio Extraordinário de Valor Fixo (Tokubetsu Teigaku 
Kyuufukin Shinseisho) será enviado ao chefe de família. Favor solicitar verificando o conteúdo 
conforme o modo abaixo. 
世帯主宛に「特別定額給付金申請書」を送付いたしましたので、内容をご確認のうえ、下記の方法にてご申請く

ださい。 

(1)Solicitar via correiro 郵送申請方式 

Preencha a conta bancária no formulário de solicitação, enviando junto a cópia do documento de 
identidade e documento de confirmação da conta bancária para a prefeitura de Yokkaichi. 
申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに四日市市までご郵送くださ

い。 

(2)Solicitar via online (pode ser utilizado pelo titular do cartão My Number オンライン申請（マイナンバーカー

ド所持者が利用可能） 

Favor solicitar eletronicamente fazendo o Upload no site Mynaportal, verificando o documento de 
confirmação para transferência na conta bancária. 
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードして電子申請願います。 

＊Observe que, para quem não tiver o cartão My Number, e quiser fazer o trâmite para solicitar, levará 

1 mês para ficar pronto, por isso compreenda por favor. 
＊カードをお持ちでない方が交付申請をされますと、お受け取りに１か月程度要しますので、ご了承ください。 

 

※Favor entender que para solicitar o benefício por [via correio] ou por [via online] conforme 

acima, é baseado pelo ponto de vista para evitar a expansão da infecção do novo coronavirus. 
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、給付金の申請は上記「郵送申請」「オンライン申請」を基本とい

たしますのでご了承ください。 

 

Após ser aceito a solicitação, será depositado na conta bancária da instituição financeira do 
nome do requerente. 
申請受理後、申請者本人名義の金融機関口座に振り込みます。 

 

5- Prazo de solicitação 申請期限 

Dia 31 de Agosto de 2020. (carimbo postal válido até esta data) 
令和２年８月３１日（当日消印有効）  

 

6- Atenção ご注意 

・O benefício não poderá ser pago, caso não solicitar até o prazo de solicitação, por isso tome cuidado. 

申請期限までに申請されない場合、給付金を支給できませんのでご注意ください。 

・Tome cuidado com as “fraudes” fingindo ser o benefício. 

給付金を装った「詐欺」にご注意ください。 

（ポルトガル語） 



(ポルトガル語) 

EXEMPLO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO 

申請書 記入例 
 

 

 

 

Preencher a data de 
solicitação. 

Favor confirmar as 
pessoas 

qualificadas. 
Para aquele que 

desejar o benefício, 
faça um check 

dentro do ☐ escrito 

[希望
Desejo

する], caso não 
desejar o benefício, 

faça um check 

dentro do ☐ escrito 

[辞退
Recuso

する]. 

Favor fazer um 
check no modo de 

pagamento que 
deseja.  

(A princípio, será 
depositado na conta 

da instituição 
financeira, caso não 

houver nenhuma 
circunstância 

especial). 

Preencher a conta 
bancária para 

receber o benefício. 

四日市 太郎 

60 10 1 四日市 太郎 

ヨッカイチ  タロウ 
四日市市諏訪町１―5 

●●● 

四
日
市 

✔ 

四日市 諏訪 

四日市 太郎 
● ● ● 

 
● 
 
● 
 
 

ヨッカイチ  タロウ 

四日市 花子 

四日市 直子 

世帯主 

妻 

子 

昭和 60年 10月 1日 

平成２年４月 1日 

令和元年 12月 31日 

３００，０００ 

✔ 

✔ 

✔ 

※Colar a cópia do documento de identificação do solicitante e da confirmação da conta 

bancária da instituição financeira no verso do formulário de solicitação. 

Escrever o nome do 
chefe de família, 

data de nascimento, 
endereço atual, 

número de telefone, 
carimbo ou 
assinatura. 

●●●● ●●●● 

● 


