
住居確保給付金の申請について                                            ポルトガル語版 

Sobre a Solicitação do Juukyo Kakuho Kyuufukin  
 Subsídio para Assegurar a Moradia 

 
Solicitante 

≪ Requisitos para o público-alvo ≫ ・・・・・・ 申請者：                                

 Itens de conferência - averiguação チェック 

①  

Pessoas em dificuldades financeiras devido ao desemprego, etc. [Pessoa de nacionalidade estrangeira 
deve possuir visto Eijuusha (permantente) ou Teijuusha (residente)]. 
 

離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。 

（外国人の場合は定住者または永住者の資格が必要） 

 

②  

(1)Pessoa cuja data de demissão – fechamento do negócio foi há menos de 2 anos. 
 申請日において、離職・廃業の日から２年以内の者 

ano      mês      dia 

Data de demissão, etc.   離職（廃業）日：       年     月     日  
ano Reiwa        mês      dia 

Data de solicitação       申請日：    令和      年     月     日  
anos    meses 

[Tempo após a demissão, etc. 離職・廃業後      年     ヶ月] 
 

(2)Situação de desemprego ou fechamento de negócio, ou outra equivalente, se deve a redução de 
oportunidades de receber salário, ou outros por motivo não atribuíveis ao indivíduo em questão. 
・Aviso de paralização; 

・Documentos que comprovem a redução dos dias ou horas trabalhadas (Shukkinbo - Livro de 

entrada/saída do trabalho, Tabela de reservas, etc.); 
・Documentos que comprovem a redução das oportunidades de trabalho (Shifutohyou – programação 
dos dias de trabalho); 

 

 給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職や廃業と同等程度の状

況にある者 

・休業を知らせる通知 

・勤務日数や勤務時間が減少したことがわかるもの（出勤簿、予約表など） 

・就労の機会が大幅に減少したことがわかるもの（シフト表など） 

 

③  
A pesssoa deve ser o principal responsável pelo sustento da unidade familiar na data da demissão, etc.  

離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと 
 

④  

 O valor total dos ingressos do solicitante e das pessoas do mesmo Setai (unidade familiar) no mês da 
solicitação, deve ser inferior ao resultado da soma do aluguel do solicitante e o [valor padrão (※)]  

(※requisito referente à renda). 

(※) [valor padrão]＝1/12 do valor limite de isenção tributária do valor da taxa per capita do Imposto 

Municipal. 
 

申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額

（※）」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること・・・（※収入要件） 

（※）「基準額」＝市町村民税均等割の非課税限度額の 1/12 

 

⑤  

A soma total de ativos financeiros do solicitante e de todos os membros da mesma unidade familiar, na 
data da solicitação, deve ser inferior ao [valor padrão]×6 (Porém, não deve ser superior a 1 milhão de 
ienes).  (※requisito referente aos ativos financeiros) 
 

申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×６

（ただし、100 万円を超えないものとする）以下であること・・・（※資産要件） 

 

⑥  

Realizar a inscrição para busca por emprego no Hello Work (公共職業安定所) e empenhar-se ativamente 

com honestidade e entusiasmo para obter um emprego estável. 
 

公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと 
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 Itens de conferência - averiguação チェック 

⑦   O solicitante ou familiares que convivem do mesmo sustento, não receberam benefícios das medidas de 
apoio ao emprego fornecidos pelo governo do país, ou benefício semelhante fornecido pelo governo 
provincial ou municipal, para as pessoas desempregadas que perderam a moradia. 

国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申

請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと 

 

⑧  
 O solicitante ou familiares que convivem do mesmo sustento não são Bouryokudan in (membros da 
máfia) segundo a Lei (Heisei 3 Nen Houritsu Dai 77 gou Dai 2 Jou Dai 6 Gou ni Kiteisuru [Bouryokudan 
in]) 

申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと 

 

 

 

※Abaixo, seguem as condições sobre o rendimento – bens 
収入要件・資産要件・就職活動等要件については、次頁のとおりです。 

 

※De acordo com o necessários, realizaremos a averiguação da situação de bens com as instituições 

financeiras, visita para confirmação da situação de moradia, averiguação da situação de rendimento 
com o empregador, etc. 
金融機関等への資産調査、居住実態の訪問確認、雇用主その他関係者への収入状況調査を必要に応じ実施します。 

 
 

(R02.04) 

≪ Condições referente ao rendimento - 収入要件 ≫ 

Total de rendimentos do Setai (unidade familiar) no mês da solicitação  ≦ valor padrão de rendimentos 
申請月の世帯収入合計額 ≦ 収入基準額 

A partir de 1º de julho de 2015 (H27) ・・・devido à revisão do valor limite do Juutaku Fujo (ajuda de moradia) 

平成２７年７月１日から適用・・・住宅扶助の限度額改定による 
 

No. de membros da 
unidade familiar 

世帯人数 

Valor padrão 

基準額 

Valor do aluguel 

家賃額 

Valor padrão de 
rendimentos 

収入基準額 

Total do valor do 
aluguel 

家賃額 

世帯の収入合計 

Confirmação 

確認 

1 pessoa １人世帯 ７８，０００円 ３５，０００円 １１３，０００円 

         円  

2 pessoas ２人世帯 １１５，０００円 ４２，０００円 １５７，０００円 

3 pessoas ３人世帯 １４０，０００円 ４６，０００円 １８６，０００円 

4 pessoas ４人世帯 １７５，０００円 ４６，０００円 ２２１，０００円 

5 pessoas ５人世帯 ２０９，０００円 ４６，０００円 ２５５，０００円 

6 pessoas ６人世帯 ２４２，０００円 ４９，０００円 ２９１，０００円 

 

※ No caso do rendimento da unidade familiar ultrapassar o valor padrão no mês de solicitação 
申請した月に基準額を超える世帯収入がある場合 
 

Valor fornecido 

支給額 

＝ 

Valor do aluguel 

家賃額 
－ （ 

Rendimento do Setai no 
mês de solicitação 

申請月の世帯収入額 
－ 

Valor padrão 

基準額 

） 
円 円 円 円 

    (Se o rendimento cair até o valor padrão, é possível solicitar a alteração.)  

（収入が基準額まで下がった場合は、変更申請が可能。） 
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≪ Condições referente aos bens - 資産要件 ≫ 

Total dos saldos e poupanças do Setai (unidade familiar)  ≦ valor padrão × 6 

no mês da solicitação 

申請時の世帯の預貯金合計額 ≦ 基準額×６ 
 

Nos casos em que o [valor padrão × 6] ultrapassar 1 milhão de ienes, o limite máximo será 1 milhão de 
ienes 

『 基準額×６ 』 が１００万円を超える場合は、１００万円が上限となる。 
 

No. de membros da 
unidade familiar 

世帯人数 

valor padrão × 6 ou limite máximo 

基準額×６ または 上限額 

Total dos saldos, poupanças e dinheiro do Setai 

世帯の預貯金・現金合計 

Confirmação 

確認 

1 pessoa １人世帯 ４６８，０００ 円 

                  円  

2 pessoas ２人世帯 ６９０，０００ 円 

3 pessoas ３人世帯 ８４０，０００ 円 

4 pessoas ４人世帯 １，０００，０００ 円 

5 pessoas ５人世帯 １，０００，０００ 円 

6 pessoas ６人世帯 １，０００，０００ 円 

 
 

≪ Condições referente às atividades de busca por emprego, etc. - 就職活動等要件 ≫ 

Empenhar-se ativamente com honestidade e entusiasmo para obter um emprego estável. 

誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 

・Após a solicitação, apresentar obrigatoriamente:   

申請後に必ず提出するもの 

①Hello Work Uketsukehyou (Hello Work Card) – Cartão de inscrição para busca por emprego 

ハローワーク受付票（ハローワークカード）  

※ Por enquanto, aceitaremos o registro provisório realizado pela internet 

当面の間、インターネットでの仮登録でも可 

 

・Atividades de busca por emprego durante o recebimento (em princípio, o pagamento é suspenso caso  

não realize a busca por emprego)  

受給中の求職活動（活動しない場合は原則支給中止となります） 

①Consulta de busca por emprego no Hello Work ・・・ 2 vezes ou mais por mês 

ハローワークでの求職の相談・・・月２回以上 

②Entrevista na prefeitura, relato das atividades de busca por emprego ・・・ 4 vezes ou mais por mês  

市役所での面接、求職活動の報告・・・月４回以上 

③Inscrição para oferta de emprego, entrevista para oferta de emprego ・・・ 1 vez ou mais por semana 

求人先への応募、求人先の面接・・・週１回以上 

※ Somente ②, no caso das pessoas que tiveram redução no rendimento. 

収入減少による者は、②のみ 

 


