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Auxílio moradia
～ Para quem perdeu ou corre o risco de perder a moradia por estar desempregado ～

◎ O que é o auxílio moradia
É um subsídio para quem perdeu ou corre o risco de perder a moradia por estar desempregado,
mas está em condições físicas de trabalhar e está empenhado em procurar emprego. Paga o
valor do aluguel e é oferecido assistência pelo Conselho do Bem-Estar Social do Município de
Hekinan na busca de um novo emprego.
① Valor do subsídio; calculado conforme a renda, tendo como valor máximo os valores da
[Tabela 1]
[Tabela 1]

Número de membros da família
１ pessoa
２ pessoas
３ pessoas ou mais

Valor máximo do Auxílio Moradia
３６，０００ ienes/mês
４３，０００ ienes/mês
４６，６００ ienes/mês

② Período; será pago por 3 meses (poderá ser extendido em alguns casos por 9 meses)
③ Forma de distribuição; será pago diretamente ao proprietário do imóvel

◎Pessoas elegíveis
Pessoas que se encaixam em todos os requisitos de ① ～ ⑦ no momento do requerimento
① O requerente deve estar desempregado ou fechou o próprio negócio nos últimos 2 anos, ou
em situação equivalente.
② Antes de perder o emprego era o arrimo da famíia (inclui pessoas que não eram o arrimo da
família antes de perder o emprego mas passou a ser devido à divórcio).
③ A soma da renda do requerente e de todos os membros da família deve ser abaixo do valor
da [Tabela 2] (na renda é incluído aposentadoria e outros benefícios).
[Tabela 2]
Número de membros da família

１ pessoa
２ pessoas
３ pessoas
４ pessoas
５ pessoas

Valor padrão da renda（valor padrão＋valor do aluguel）
Valor padrão 77,500 ienes ＋ valor do aluguel (113,500 ienes é o teto）
Valor padrão114,900 ienes ＋ valor do aluguel（157,900 ienes é o teto）
Valor padrão138,200 ienes ＋ valor do aluguel（184,800 ienes é o teto）
Valor padrão161.500 ienes ＋ valor do aluguel（208,100 ienes é o teto）
Valor padrão184.900 ienes ＋ valor do aluguel（231,500 ienes é o teto）

④ A soma das poupanças do requerente e de todos os membros da família deve ser abaixo dos
valores da [Tabela 3]
[Tabela 3]

Número de membros da família
１ pessoa
２ pessoas
３ pessoas
４ pessoas
５ pessoas

Valor limite de poupanças
４６５，０００ ienes
６８９，０００ ienes
８２９，２００ ienes
９６９，０００ ienes
１，０００，０００ ienes

⑤ Se empenhar na busca de emprego
⑥ O Requerente e outros membros da família não podem estar recebendo auxílio do governo
como empréstimo para poder se habilitar ao emprego ( auxílio para cursos profissionalizantes)
e outros.
⑦ O requerente e outros membros da família não podem fazer parte de grupos da máfia
japonesa
.

◎ Doumentos necessários para o requerimento
(1) Formulário

①Formulário para o auxílio moradia
②Termos para o requerimento do auxílio moradia
④ Comunicado que comprove a locação do imóvel
(2) Identidade
Carteira de habilitação, cartão com foto do My Number,
cartão do seguro de saúde ou cópia do comprovante de
residência
(3) Comprovante de
① Desemprego ou fechou o próprio negócio…
Comprovante de desligamento nos últimos ２ anos da
desligamento da
empresa, comprovante da renda anual (guensen),
carteira do seguro desemprego, caderneta bancária
empresa, comprovante
que conste que não há mais depósito de salário,
comprovante de fechamento do próprio negócio nos
de fechamento do
últimos ２ anos.
② Diminuição da renda … sofreu diminuição na renda
próprio negócio
devido a ter pouco trabalho e não por escolha própria,
estar desempregado ou em situação equivalente
(Documento que prove a diminuição dos dias e horas
trabalhadas).
(4) Comprovate de renda
Comprovante de renda de todos os membros da família
(holerites, recibo de pagamentos por seus serviços,
caderneta bancária onde é ou era depositado o salário ou
pagamentos.
(5) Comprovante de
Cópia das cadernetas atualizadas de todos os membros da
Poupanças
família.
(6)Contrato de locação de Documento onde é possível verificar o valor do aluguel,
imóvel
taxa de condomínio e outros, separadamente.

◎Informações
Organização de apoio à independência
Conselho do Bem-Estar do Município de Hekinan
Setor do Bem-Estar Comunitário

ＴＥＬ ０５６６－４６－３７０１
ＦＡＸ ０５６６－４８－６５２２
Ｅ-mail soudanshien@hekinan-shakyo.jp
〒447-0869 Hekinan-shi Yamagamimachi 8-35
(Prédio do Centro do Bem-Estar Aikuru)
Atendimento: 9:00 às 17:00
Segunda à Sexta

