
ポルトガル語 

●●●Auxílio Para as Crianças(Kodomo Teate) 

 

Encarregado：Divisão de Assistência Infantil  

 

 O Auxílio para as Crianças é um auxílio oferecido à pessoa que cuida da criança até o 3º ano do 

ginásio(até dia 31 de março após completar 15 anos). Quem for efetuar o registro de nascimento ou 

mudança de endereço compareça até a Divisão de Assistência Infantil ou até o Centro Cívico 

Regional e faça a solicitação. 

 

Pessoas qualificadas ao auxílio e o valor 

 

Até a conclusão do ginásio 

(Até dia 31 de março após completar 15 anos) 
valor padrão ¥13.000 

 

Pessoas qualificadas ao auxílio 

O beneficiário é quem cuida da criança e... 

１ Seja o pai ou a mãe, que tenha a custódia e sustente a criança  

２ A pessoa que tem a custódia e sustenta a criança, quando os pais não tenham a custódia 

nem sustentam a criança  

Quem se enquadrar no １ou ２ acima ou nos dois, e que tenha condições de sustentar 

(Quando o pai e a mãe trabalham, o solicitante será o que possui a renda estável maior.) 

 

Forma e data de pagamento 

Será depositado na conta bancária no nome do solicitante a cada 4 meses 3 vez ao ano. 

Período dos 

pagamentos 

Ano 2010 

7 de junho (previsão) 

Ano 2010 

7 de outubro(previsão) 

Ano 2011 

7 de fevereiro(previsão) 

Mês 

correspondente 
fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan 

Auxílio Infantil  

(ajuda do leite) 

(ienes) 

５.０００ 

ｏu 

１０.０００ 

５.０００ 

ｏu 

１０.０００ 

  
 

   
 

   

Auxílio para as 

Crianças 

(Kodomo Teate) 

(ienes) 

 

 

 

 １３.０００ １３.0００ １３.０００ １３.０００ １３.０００ １３.０００ １３.０００ １３.０００ １３.０００ １３.０００ 

 

※Na previsão do primeiro pagamento será efetuado o Auxílio Infantil(ajuda do leite) e o Auxílio para 

as Crianças no dia 7 de junho de 2010. 

※Caso o pagamento caia no dia em que o banco estiver fechado o pagamento será efetuado no dia 

útil anterior.  



Trâmites para a atualização 

 Quem receber o Auxílio para as Crianças deverá apresentar a “Notificação da Situação Atual” em 

junho de todos os anos. Deverá notificar a situação referente a 1 de junho de todos os anos para ser 

averiguado se está enquadrado nas condições para continuar recebendo o Auxílio para as Crianças. 

Atenção pois ao não entregar essa notificação o auxílio será suspenso a partir de junho. O guia será 

enviado em junho às pessoas correspondentes, favor realizar os trâmites. 

 

Outros trâmites 

   Será necessário a tramitação em casos como os seguintes: 

１ Quando houver mudança no nome ou endereço da criança 

２ Quando aumentar o número de crianças correspondentes devido a nascimento 

３ Quando diminuir o número de crianças correspondentes devido o quesito idade 

４ Quando não houver mais criança correspondente devido o quesito idade 

  ※ Atenção pois não havendo a tramitação, poderá não receber o auxílio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terminou o sistema de Auxílio Infantil e se iniciou o sistema de Auxílio para as Crianças a partir de 

abril. 

Estamos informando sobre os pontos de mudanças do sistema de Auxílio Infantil, conteúdo do 

sistema do Auxílio para as Crianças e a forma de procedimento. 

 

◆ Diferença entre o「Auxílio Infantil」e o「Auxílio para as Crianças」 

 
Auxílio Infantil 

(Termina em março de 2010) 

Auxílio para as Crianças 

（Inicia em abril de 2010） 

Limite de renda Há Não há 

Idade 

Designada 

Até a formação do primário 

(Até dia 31 de março após completar 12 anos) 

Até a formação do ginásio 

（Até dia 31 de março após completar 15 anos） 

Valor do auxílio 

por criança 

¥5,000 

（¥10,000 para menores de 3 anos e para 

o 3º filho em diante） 

¥13,000 

Valor padrão 

◆ Procedimento de solicitação 

1  Caso já esteja recebendo o「Auxílio Infantil」. 

   ➣Será feita a transferência para o 「Auxílio para as Crianças」automaticamente. Sem 

necessidade de trâmites. 

➣Porém, atenção com os casos abaixo. 

2  Caso não estiver recebendo o「Auxílio Infantil」por motivo de renda elevada. 

➣É necessário apresentar novamente o 「Formulário de Pedido de Aprovação do Auxílio 

para as Crianças」 

➣Previsão de envio do「Formulário de Pedido de Aprovação do Auxílio para as Crianças」para 

o chefe de família no meado de abril. 

3  Caso não tenha filhos abaixo do 1°ano mas tenha no 2°ou 3°do ginásio. 

   ➣Semelhante ao n°2 é necessário apresentar novamente o 「Formulário de Pedido de 

Aprovação do Auxílio para as Crianças」 

➣Previsão de envio do「Formulário de Pedido de Aprovação do Auxílio para as Crianças」para 

o chefe de família no meado de abril. 

4  Caso já estiver recebendo o「Auxílio Infantil」e tiver filhos no 2°ou 3°ano do ginásio. 

   ➣É necessário apresentar o 「Formulário de Pedido de Revisão de Aumento de Valor do 

Auxílio para as Crianças」. 

➣Previsão de envio do「Formulário de Pedido de Revisão de Aumento de Valor do Auxílio para 

as Crianças」para os correspondentes em abril. 

5  No caso de funcionário público. 

    ➣Da mesma forma do Auxílio Infantil, peça informações e faça os trâmites no local de 

trabalho. 

   ➣Se tiver filhos na idade correspondente ao auxílio, poderá receber uma notificação para a 

solicitação, porém o trâmite é feito no local de trabalho. 

 

Para as pessoas com dúvidas referente aos trâmites, a prefeitura enviará um aviso no meado de 

abril para todas as familias que tenham crianças com a idade correspondente, independente da 

necessidade do trâmite. Para as pessoas que o trâmite for necessário, será anexado um envelope 

resposta, portanto faça a solicitação via correio. 

O trâmite é possível ser realizado também na Divisão de Assistência Infantil da Prefeitura ou no 

Centro Cívico Regional mais próximo. 

Atenção pois é necessário realizar o trâmite também em caso de nascimentos. É um período de 

muitas mudanças devido formaturas, ingressos escolares ou transferência de serviço, porém em 

casos de mudanças de endereço o início do pagamento pode atrasar. Consulte caso houver dúvidas 

refente a mudança de endereço. 



 

Período e valor do「Auxílio para as Crianças」(referente a 1 criança) 

Data de 

pagamemto 

Meses 

correspondentes 

Auxílio para as 

Crianças 
Auxílio infantil 

Dia 7 de 

junho de 

2010 

(Previsão) 

Fevereiro   ¥５.０００ ou ¥１０.０００ 

Março   ¥５.０００ ou ¥１０.０００ 

Abril ¥１３.０００    

Maio ¥１３.０００   

Dia 7 de 

outubro de 

2010 

(Previsão) 

Junho ¥１３.０００   

Julho ¥１３.０００   

Agosto ¥１３.０００   

Setembro ¥１３.０００   

Dia 7 de 

fevereiro de 

2010 

(Previsão) 

Outubro ¥１３.０００   

Novembro ¥１３.０００   

Dezembro ¥１３.０００   

Janeiro ¥１３.０００   

※Está previsto o deposito de ambos, o Auxílio para as Crianças e o Auxílio Infantil no dia 7 de 

junho de 2010. 

 

◆ Notificação com o resultado (Sem previsão de envio no momento) 

 Estamos averiguando se faremos o envio do comunicado da aprovação de continuação para 

receber o Auxílio para as Crianças às pessoas que já recebiam o Auxílio Infantil. 

 Pretendemos enviar a notificação de aprovação para os novos solicitantes. 

(data não determinada) 

 



Folha 2 

◆ Nesses casos? 

 

Q É possivel receber ambos, o Auxílio Infantil e o Auxílio para as Crianças? 

A O Auxílio Infantil é até março e o Auxílio para as Crianças inicia em abril.(não receberá ambos no 

mesmo mês) 

 

Q  Para quem será enviado o Formulário de Pedido de Aprovação do Auxílio para as Crianças 

e o Formulário de Pedido de Revisão de Aumento de Valor do Auxílio para as Crianças? 

A Está previsto o envio do guia do sistema no meado de abril para todas as famílias que tenham 

crianças correspondentes, independente da necessidade da solicitação. Pedimos para as pessoas 

que precisam fazer a solicitação, após conferir o conteúdo do sistema que envie o formulário 

através do envelope resposta. Será enviado os documentos também para os funcionários públicos 

porém esses deverão solicitar o auxílio em seu local de trabalho. 

 

Q  Tenho filhos que não moram juntos… 

Ａ No caso de ter filhos que não estão vivendo juntos, há a posibilidade de receber apresentando a 

petição para custódia separada e o comprovante de endereço. Avise a Divisão de Assistência 

Infantil pois se não estiver vivendo junto não será enviado os formulários de solicitação. Se a 

criança estiver morando dentro da cidade o comprovante de endereço não será necessário. 

  

Q Os formulários para solicitação serão enviados sem falta? 

A  Será enviado para todas as famílias que tem o registro junto de crianças com a idade 

correspondente ao auxílio. Entre em contato com a Divisão de Assistência Infantil caso passado o 

mês de abril, sendo correspondente, não tenha recebido a correspondência. 

 

Q Crianças que estão no 3° ano do ginásio em março de 2010 não receberão? 

A O Auxílio para as Crianças será pago para aqueles que estiverem no ginásio a partir de abril de 

2010, aqueles que já não são mais estudantes ginasiais em abril, não receberão. 

 

Q É obrigatório fazer a solicitação na Prefeitura? 

A É possivel ser feito através do correio e também nos Centros Cívicos Regionais. 

 

Q Sou funcionário público e chegou formulários em minha casa, devo solicitar? 

A Não é necessário solicitar na Divisão de Assistência Infantil. Se informe no seu local de trabalho. 

 

Q Quantas vezes por ano é efetuado o pagamento do Auxílio para as Crianças? 

A  É dividido em 3 vezes por ano, depositando a quantia referente a 4 meses, em junho, outubro e  

fevereiro, igualmente ao Auxílio Infantil. Porém o pagamento de junho será somente de 2 

meses(abril, maio). 

 



Pontos em comum 共通事項

子ども手当の手続について(４月以降)

Referente ao auxílio para as crianças  “kodomo teate ”  (a partir de abril)

ポルトガル語

平成７年４月２日以後に生まれたお子さんが居ますか？

Tem filhos nascidos após 1995?

現在，中学校１年生以下の児童に加え，さらに中２・３年生の児童も支給対象となるので，『額改定届』（水色）を郵送(4月中旬)しますので，同封の返信用封筒で申請してください。

Além da criança de até idade escolar do 1º ano do ginásio,  as crianças do 2º e 3º ano também corresponderão ao auxílio, portanto será enviado 
em meado de abril o 『Solicitação de Revisão do Valor』(folha azul). Favor preencher e enviar através do envelope resposta.

現在，中学校２年生または３年生の児童を養育されていますか？

Atualmente cuida de crianças com idade 
escolar do 2º e 3º ano do ginásio?

児童手当では，所得が制限額を超えていたため受給できなかった方や，これまで申請に来ていなかった等の理由で受給していなかった
方(未申請者)，もしくは，子ども手当の開始に伴い，対象年齢が中学校3年生まで拡大したことで受給資格の発生する方に対し『認定請

求書』（クリーム色）を郵送(4月中旬)しますので，同封の返信用封筒で申請してください。

Será enviado no meado de abril o 『Pedido de Aprovação』(folha cor creme), às pessoas que 
não recebiam o auxílio infantil devido a renda ultrapassar o valor permitido para a solicitação do 
auxílio, pessoas que até então não haviam solicitado e pessoas com idade escolar até o 3ºano 
do ginásio que passaram a se enquadrar no novo auxílio infantil(kodomo teate) . Favor 
preencher e enviar através do envelope resposta.

【必要なもの】
①口座のわかる通帳等（請求者名義のものに限る）

②請求者の健康保険証のコピー（請求者がサラリーマンなどの方のみ必要）

【Documentos necessários】
①Caderneta bancária(no nome do solicitante)

子ども手当制度の開始に伴う新規請求等は，平成２２年９月３０日（木）までに受付けたものに限り，特例的に４月１日（または支給要件に該当した日）にさかのぼって支給されます。

期限を過ぎたり，転入，出生に伴う請求手続きの場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

Devido ao início do sistema do auxílio para as crianças, as novas solicitações feitas somente até 30 de setembro de 2010(qui)serão 
excepcionamente retrocedidas e pagas contando a partir de 1 de abril(ou a partir do dia que se enquadrar na qualificação).
Atenção pois aos que fizerem a solicitação, mudarem para Suzuka ou nascerem depois dessa data, o auxílio será contado a partir do mês 
seguinte.

Sim

子ども手当はもらえません

Não receberá o auxílio para as crianças “kodomo teate”

対象児童のお父さん，またはお母さんのうち，恒常的に所得の高いかたの職業は，

公務員ですか？

O pai ou a mãe da criança correspondente ao auxílio 
é funcionário público com renda estável?

Sim
職場にお問い合わせください

Se informe no trabalho

児童手当をもらっていましたか？

Estava recebendo o auxílio? Não

Não

Não

現在，中学校１年生以下の児童は，資格が継続（児童手当→子ども手当）になるので，６月の更新手続き『現況届』（浅黄色）

の提出以外，手続必要なし。 ※手続が必要な方には，郵送案内(６月頃)します。

As crianças com idade inferior a idade escolar do 1º ano do ginásio continuarão tendo a 
qualificação porém não há necessidade da solicitação além de entregar a 『Notificação da 
Situação Atual』 (folha amarela) em junho.    ※Será enviada a notificação (em junho)às pessoas 
que necessitarem de solicitação.

Sim

Sim

Não




