ポルトガル語

〇 Trâmites para requerimento

COMUNICADO AJUDA DE CUSTO
PARA DESPESAS ESCOLARES

Providenciar os documentos abaixo relacionados e dar entrada junto à escola primária ou ginasial onde a crianç
a estuda (ou onde virá à estudar) ou junto a Seção de Assuntos Escolares. O requerimento da ajuda deverá ser
feita feita a cada ano.
Documentos a serem apresentados

Família alvo:
Possuir residência em Ageo, e estar o responsável da criança, que cursa
escola pública primária ou ginasial de Ageo, em dificuldades para arcar com
as despesas de material e merenda escolar (excetuando-se os beneficiados da
Ajuda de Custo de Vida)
※ Haverá exame para reconhecimento da necessidade
〇 Alvo da ajuda de custo ※１
① Material escolar
② Merenda escolar
③ Excursão escolar etc
④ Viagem escolar
⑤ Despesa de material escolar para alunos do primeiro ano ※２
※１ Esta ajuda, que cobre somente uma parte das despesas escolares,
só será concedida para aqueles que já tenham pago as contas de
material escolar junto à escola.
※２ Para aqueles que já receberam ajuda de custo de material escolar antes
do ingresso escolar e que entrarão com pedido após mês de maio, não
poderão ser beneficiados do ítem 5 acima (despesa de material escolar
para alunos do primeiro ano).
〇 Período de pagamento da ajuda
＊ Para aqueles que entraram com pedido de ajuda dentro do prazo de requerimento
e que tenham sido reconhecidos como beneficiário:
➡ à partir do começo do ano letivo (referente mês abril)
＊Aqueles que entraram com pedido de ajuda após maio
➡ à partir do mês de requerimento
〇 O pagamento
＊ Excetuando-se a despesa de merenda escolar, está programado 3 depósitos
durante o ano
＊ A despesa de merenda escolar que já tenha sido paga por parte do responsável
junto à escola, deste que este tenha sido reconhecido como beneficiário, terá o
valor pago depositado em sua conta bancária. Após este reembolso, o órgão
educacional fará pagamento diretamente junto à escola.
＊ Caso houver contas não pagas junto à escola, o beneficiário da ajuda poderá não
receber mais os seus pagamentos.

Documentos necessários
Documento para requerimento de Pagamento da Ajuda de Despesa Escolar
＊Poderá ser adquirido nas próprias escolas ou na Seção de Assuntos Escolares Comitê de Educação (2ª.à 6
ª.feira).
＊Poderá fazer busca no home page da prefeitura.
※「Requerimento para escola primária」e「Requerimento para escola ginasial」.
Documentos a serem anexados (somente para aqueles que se enquadram nos documentos requeridos)
Documento que comprove renda do ano anterior (original ou
cópia)
※ Comprovante de Rendimento do ano anterior etc
(Este documento poderá ser adquirido na cidade onde morava na
data de 1º.de janeiro deste ano)
Cópia de Contrato de Locação do imóvel alugado ou certificado de
contrato
※ No documento deverá constar o endereço do imóvel alugado,
nome do locatário, prazo e valor do aluguel.

Se veio a morar em Ageo após 2 de
janeiro deste ano

Estar o requerente morando em imó
vel de alugado e estar pagando o
aluguel do mesmo.

Cópia dos documentos abaixo que comprove o seu teor
Para aqueles que se enquadrem em
1 Auxílio Sustento para Menor de Família Monoparental
alguns dos documentos solicitados
2 Redução ou isenção do pagamento da pensão nacional
ano base anterior ou ano base deste
3 Isenção do imposto municipal (para deficientes, menores de idade, ano (apresentar pelo menos um
viúva/viúvo) ou redução parcial do mesmo
destes documentos caso se
enquadre)
〇 Atenção:
＊ Resultado da avaliação será informado para todos os requerentes através da escola.
＊ Avaliação será feita levando-se em conta o rendimento do requerente, não importando se este tenha tido ou não
renda.
＊ Após aprovação do requerimento, houver alguma alteração em seu status tais como, casamento, mudança de
endereço etc, mudança composição familiar, será necessário fazer um novo requerimento.
＊ Caso o requerente tenha perdido sua qualificação como beneficiário e tenha recebido pagamento indevidamente,
este será obrigado a fazer a devolução da importância paga.
＊ Para maiores informações entrar em contato com a própria escola ou também na Seção de Assuntos Escolares.
《Maiores informações》
Ageoshi Kyouiku Iinkai Gakumu-ka Shuugaku Tanto
(Consejo de Educación de Ageo, Sección de Asuntos Escolares, División de Ayuda Escolar)
☎（０４８）７７５－９６０４ línea directa

