
Caso-Exemplo de Apoio Relacionado às Medidas Contra a Infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 👤 Para Pessoa Física 👤

・Família de 4 membros: pai, mãe, um filho e uma filha, que moram em residência alugada. O filho é estudante de universidade nacional

e a filha é aluna do primário (Shogakko).

・A mãe não pôde trabalhar por 10 dias, para o trabalho por contrato individual, para cuidar da filha em casa, devido à suspensão das 

aulas escolares. 
・Posteriormente, a empresa onde o pai trabalhava fechou e houve uma queda muito grande na renda.

Nº da lista Nome da medida Alvo Sumário Valor do benefício

1 Auxílio extraordinário de valor fixo【governo nacional】 Todos ・100 mil ienes por pessoa (x4 pessoas = 400 mil ienes) 400.000 ienes

3 Auxílio de garantia habitacional 【governo nacional】 Pai

・Teto do auxílio: valor equivalente ao aluguel: 37.700 ienes/ mês (família de 3 a 5 

pessoas)
* No caso do governo provincial e municipal

・Período do auxílio: por regra, 3 meses  (37.700 ienes x 3 meses=113.100 ienes)

113.100 ienes
(no caso de receber o valor teto)

5
Auxílio extraordinário especial para famílias com 

crianças 【governo nacional】
Filha ・10 mil ienes para cada criança alvo (10 mil ienes para a criança do primário) 10.000 ienes

6
Apoio financeiro pela suspensão das aulas do 

primário (Shogakko) e outros 【governo nacional】
Mãe 

・7.500 ienes para cada dia que não pôde trabalhar

（7.500 ienes×10 dias = 75.000 ienes） 75.000 ienes

Subtotal Ⓐ 598.100 ienes

■Apoio que poderá receber como benefício

■ Apoio que poderá receber como empréstimo

Nº da lista Nome da medida Alvo Sumário Valor do empréstimo

2
Sistema de empréstimo do fundo de subsistência e 

bem estar (empréstimo emergencial de baixo valor)
【 Conselho de Bem Estar Social 】

Pai 
・Valor teto do empréstimo: até 200 mil ienes (sem juros e fiador desnecessário)

・Prazo para devolução: até 2 anos (período de espera da devolução: 1 ano)

Ⓑ 200.000 ienes
(no caso de receber o valor teto)

■ Apoio que poderá receber como isenção, redução ou adiamento do pagamento

Nº da lista Nome da medida Alvo Sumário

9
Isenção ou redução da taxa de ensino de 

universidades nacionais e outros 【governo nacional】
Filho

・O padrão de renda será julgado pela renda líquida (estimada) após a mudança brusca no orçamento familiar, e 

cada universidade irá implementar a isenção ou redução da taxa (Haverá apoio do governo nacional na isenção ou 

redução da taxa de ensino das universidades pela concessão das despesas administrativas)

12

14
Disposição especial de adiamento do pagamento 

dos tributos【governo nacional/ provincial】

・Adiamento do pagamento por 1 ano do imposto de renda (governo nacional) e imposto sobre automóveis 

(governo provincial) sem garantias ou multas por atraso

Valor total do apoio que poderá receber（Ⓐ＋Ⓑ） 798.100 ienes

Família


