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Manual sobre o Sistema de Subsídios de 

Despesas Médicas Infantil 
 
É o sistema realizado com o objetivo da melhoria 

da saúde e bem estar através do 
auxílio(restituição) de parte das despesas médicas 
infantil destinados às crianças de até a 6ª série (até 
completar 12 anos) com endereço registrado em 
Suzuka. O auxílio é para pagar despesas médicas 
cobertas pelo seguro de saúde da criança válido até  
o primeiro dia 31 de março após completar 12 anos.  
 
Andamento do auxílio 

Assegurado  Conta bancária 
 
 
 
  

 Instituição médica                Prefeitura 
 
 
 
 
①  Em casos de consultas médicas: 

Apresente o certificado do seguro de saúde e o certificado de qualificação na 
recepção da instituição médica. 
Favor pagar as despesas médicas após a consulta. 
 

② Entrega do recibo: 
(1) Quando a consulta é realizada em instituição médica ou recebe medicamentos 

de farmácia de manipulação da província, a própria instituição envia o 
comprovante dos recibos à prefeitura, portanto não é necessária a solicitação. 

 
(2) Quando a consulta é realizada em instituição médica ou recebe medicamentos 

de farmácia de manipulação de fora da província, deverá entregar os recibos 
(comprovante das despesas cobertas e não cobertas pelo seguro) referente ao 
mês inteiro até dia 15 do mês seguinte (caso entregue depois do dia 16, o 
depósito será atrasado) na Divisão de Seguro de Saúde e Pensão (1º andar, 
balcão 3) ou no centro cívico mais próximo. 
 

① O assegurado deve 
apresentar o certificado de 
qualificação junto com o 
certificado do seguro de saúde 

③Após aproximadamente 2 
à 3 meses do mês da consulta 
a prefeitura de Suzuka envia 
o “Comunicado de Decisão do 
Subsídio das Despesas 
Médicas” 

② A instituição médica 
(somente de Mie) entrega o 
comprovante dos recibos 
referente ao mês inteiro 



③ Auxílio 
Após aproximadamente 2 à 3 meses do mês da consulta a prefeitura de Suzuka 
envia o “Comunicado de Decisão do Subsídio das Despesas Médicas” e o auxílio 
será depositado na conta bancária(designada). 

 

Valor do auxílio 
Valor do auxílio ＝ despesas paga(parte coberta pelo seguro) － valor deduzido 

 
・Para cada instituição médica, é feito o calculo referente a 1 mês. 
・Medicamentos especiais que o seguro não cobre, exames médicos de avaliação, 

valor do transporte do médico para consulta domiciliar, diferença de valores do 
leito hospitalar, valor do frasco do remédio e etc. não estão sujeitos ao auxílio. 

・Se o valor gasto ultrapassar o limite determinado pela Associação de Seguro de 
Saúde, este valor será deduzido da ajuda.  
Nesses casos, pode haver necessidade da solicitação para o pagamento extra 
(dedução). Para mais detalhes consulte a Associação de Seguro de Saúde em que 
se inscrever. 
Se o valor gasto ultrapassar o limite determinado pela Associação de Seguro de 
Saúde, este valor será deduzido da ajuda.  

・Para os segurados que receberam o direito de redução pelo seguro e que são 
isentos de imposto municipal, terão a taxa de refeição incluída no auxílio. 

 
Atualização do certificado 

A atualização é feita no dia 1 de setembro de todos os anos. É avaliada a renda 
do responsável e enviado o certificado. Não é necessária a solicitação. 
Ao mudar de endereço para fora da cidade o certificado perde a validade no dia 
anterior a tramitação. 
Faça o registro rapidamente nos seguintes casos: 

 Documentos necessários 
Quando mudar de nome ou endereço Carimbo•Certificado de Qualificação 

Quando mudar de Seguro de Saúde Carimbo•Certificado de Qualificação•Seguro de Saúde 

Quando mudar o número da conta bancária Carimbo•Certificado de Qualificação•Caderneta Bancária

Ao perder ou sujar o Certificado de Qualificação Carimbo•Certificado de Qualificação sujo 

Informações   
Divisão de Seguro de Saúde e Pensão da Prefeitura de Suzuka 
Grupo de Subsídios para Despesas Médicas (1º andar balcão 3) 

        TEL.059-382-7627 FAX.059-382-9455 
        E-mail hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 
             〒513-8701 Suzuka shi Kanbe 1-18-18 

※Caso haja alguma dúvida, favor entrar em contato através de alguma pessoa que 
saiba falar o japonês.  
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