ポルトガル語
Apresentação do Subsídio para Despesas Médicas Infantis
◎ Requisitos para ser beneficiário(a)
1. Crianças de idade correspondente até o término do curso ginasial.
(Até dia 31 de março seguinte ao aniversário de 15 anos. Quem nasceu em 1 de abril, até o último dia do
mês anterior.)
2. Quem tem endereço na cidade de Tsu
3. Quem está inscrito no Seguro de Saúde
4. Quem não recebe nenhum auxílio conforme a Lei de Auxílio Subsistência
※ No entanto, dependendo da renda dos pais, etc. há casos em que não seja qualificado para receber.

◎ Itens necessários para solicitar
1.
2.
3.
4.
5.

Carimbo (exceto carimbo de borracha)
Caderneta do Seguro de Saúde (que aparece o nome da criança)
Caderneta de conta bancária (No caso do Banco Yucho, caderneta com “Nome da agência e o número
da conta para transferência” além do número da caderneta tradicional)
Um documento que mostra o número pessoal (My number) (Cartão My number, Cartão de notificação do
número pessoal ou Atestado de Residência com o número pessoal)
Consentimento por escrito (☐ dentro da cidade ☐ fora da cidade) (Ano
) Consentidor: (
)

◎ Solicitação tardia,
A data de obtenção da qualificação para receber o Subsídio para Despesas Médicas Infantis será o
primeiro dia do mês da solicitação, para aqueles que solicitaram o subsídio depois de passar 2 meses a
partir do dia do nascimento, ou no caso de mudança, depois de passar 1 mês a partir do dia da mudança.

Apresentação do Subsídio para Despesas Médicas de Gestantes e
Parturientes
◎ Requisitos para ser beneficiária
1. Gestantes e Parturientes com 5 meses ou mais de gravidez (A qualificação permanece até o último dia do
mês seguinte ao parto)
2. Quem tem endereço na cidade de Tsu
3. Quem está inscrito no Seguro de Saúde
4. Quem não recebe nenhum auxílio conforme a Lei de Auxílio Subsistência
※ No entanto, dependendo da renda da própria pessoa ou do cônjuge, etc. há casos em que não seja
qualificado para receber.

◎ Itens necessários para solicitar
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Comprovante médico que declara que está no 5º mês de gestação (Dependendo do hospital, pode ser
cobrado a taxa de emissão)
Verifique se está qualificada para receber o subsídio no balcão de atendimento de Despesas Médicas da
Previdência Social, antes de solicitar o comprovante médico.
Carimbo (exceto carimbo de borracha)
Caderneta do Seguro de Saúde (que aparece o nome da gestante)
Caderneta de conta bancária
Um documento que mostra o número pessoal
Consentimento por escrito (☐ dentro da cidade ☐ fora da cidade) (Ano
) Consentidor: (
)

◎ Solicitação tardia,
A data de obtenção da qualificação para receber o Subsídio para Despesas Médicas de Gestantes e
Parturientes será o primeiro dia do mês da solicitação, para aqueles que solicitaram o subsídio depois de
passar 2 meses a partir do dia em que entrou no 5º mês de gestação, ou no caso de mudança, depois de
passar 1 mês a partir do dia da mudança.
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Apresentação do Subsídio para Despesas Médicas de Deficiente
Físico e Deficiente Físico de 65 anos de idade ou mais
◎ Requisitos para ser beneficiário
1. Quem se enquadra em um dos requisitos abaixo
・Aquele que possui Caderneta para Deficiente Físico (Categoria 1 a 3)
・Aquele que possui Caderneta para Deficiente Intelectual (Categoria A, B1 ou Parecer <QI=50 ou menos>)
・Aquele que possui Caderneta de Saúde e Bem-Estar para Deficiente Mental (Categoria 1 a 2)
2. Quem tem endereço na cidade de Tsu
3. Quem está inscrito no Seguro de Saúde
4. Quem não recebe nenhum auxílio conforme a Lei de Auxílio Subsistência
※ No entanto, dependendo da renda da própria pessoa ou quem tem obrigação de criar, etc. há casos
em que não seja qualificado para receber.

◎ Itens necessários para solicitar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caderneta para Deficiente Físico, Caderneta para Deficiente Intelectual ou Caderneta de Saúde e
Bem-Estar para Deficiente Mental
Carimbo (exceto carimbo de borracha)
Caderneta do Seguro de Saúde (que aparece o nome da pessoa elegível)
Caderneta de conta bancária (No caso do Banco Yucho, caderneta com “Nome da agência e o número
da conta para transferência” além do número da caderneta tradicional)
Um documento que mostra o número pessoal (My number) (Cartão My number, Cartão de notificação do
número pessoal ou Atestado de Residência com o número pessoal)
Consentimento por escrito (☐ dentro da cidade ☐ fora da cidade) (Ano
) Consentidor: (
)

◎ Solicitação tardia,
A data de obtenção da qualificação para receber o Subsídio para Despesas Médicas de Deficiente Físico e
Deficiente Físico de 65 anos de idade ou mais será o primeiro dia do mês da solicitação, para aqueles que
solicitaram o subsídio depois de passar 1 mês a partir do dia em que recebeu a notificação da emissão da
Caderneta, ou no caso de mudança, depois de passar 1 mês a partir do dia da mudança.

Apresentação do Subsídio para Despesas Médicas de Família
Uniparental, etc.
◎ Requisitos para ser beneficiário
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pai ou mãe sem cônjuge que cria crianças menores de 18 anos e a própria criança
Criança menor de 18 anos sem pai e mãe
Aquele que cria sem cônjuge crianças menores de 18 anos sem pai e mãe
Quem tem endereço na cidade de Tsu
Quem está inscrito no Seguro de Saúde
Quem não recebe nenhum auxílio conforme a Lei de Auxílio Subsistência
※ No entanto, dependendo da renda da própria pessoa ou quem tem obrigação de criar, etc. há casos
em que não seja qualificado para receber.

◎ tens necessários para solicitar
1.
2.
3.
4.

Carimbo (exceto carimbo de borracha)
Caderneta do Seguro de Saúde (que aparece o nome da elegível)
Certificado do registro familiar com todos os dados
Caderneta de conta bancária (No caso do Banco Yucho, caderneta com “Nome da agência e o número da
conta para transferência” além do número da caderneta tradicional)
5. Um documento que mostra o número pessoal (My number) (Cartão My number, Cartão de notificação do
número pessoal ou Atestado de Residência com o número pessoal)
6. Consentimento por escrito (☐ dentro da cidade ☐ fora da cidade) (Ano
) Consentidor:
◎ Solicitação tardia,
A data de obtenção da qualificação para receber o Subsídio para Despesas Médicas de Família
Uniparental, etc. será o primeiro dia do mês da solicitação, para aqueles que solicitaram o subsídio depois
de passar 2 meses a partir do dia em que se qualificou, ou no caso de mudança, depois de passar 1 mês
a partir do dia da mudança.
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