Consulta com Advogado durante 30 minutos por pessoa. Só poderá utilizar este serviço
uma vez ao ano.(No dia da Consulta trazer tradutora caso tenha dificuldade na conversação).
Dia das Consultas:
＊ Dia 9 (terça)

Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka
Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas )

Fazer reserva pelo Telefone dia 02 à partir das 09:00 hs.
＊ Dia 16 (terça )

Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka
Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas )

Fazer reserva pelo telefone dia 09 à partir das 09:00 hs.
＊ Dia 23 (terça) Prefeitura de Higashiomi, Setor Shimin Seikatsu Soudan Ka
Das 13:00 hs até às 16:00 hs ( 6 pessoas )
Fazer reserva pelo telefone dia 16 à partir de 09:00 hs.
Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN SHITSU
TEL : 0748-24-5616

IP: 050-5801-5616

Esta apresentação é necessária para conferir a condição do solicitante se no
presente momento poderá continuar a receber o Subsídio Infantil.
Se não fizer o recadastramento, poderá ocorrer a paralização do Subsídio do mês
de junho em diante. Portanto, faça a atualização sem falta.
◆ Data estipulada  Até dia 30 de junho.
◆ COMO FAZER A INSCRIÇÃO
1 − Por correio ( no final de maio foi enviado a comunicação com envelope resposta em
anexo.)
2 − Entregue no Setor de Kodomo Seisaku ka ou nas Subprefeituras.
※ Para evitar o contágio do CORONA VÍRUS pedimos que colaborem enviando por
correio.
◆ Dia 10 de junho será depositado o Subsídio Infantil correspondente ao mês de
fevereiro à maio.
※ Dependendo do banco o horário de depósito pode variar.
Maiores Informações  KODOMO SEISAKU KA
TEL.:0748 -24-5643
IP  050-5801-5643

Será enviado a mensalidade do Seguro Saúde Nacional em meados de junho.
Em meados de junho será enviado ao Chefe de Família o valor definido do Seguro
Saúde junto com o boleto, por favor confira o valor e a forma de pagamento.
Mesmo que o Chefe de Família esteja inscrito no Seguro Saúde Social ( Shakai
Hoken ) e o (a) cônjuge está inscrito (a) no Seguro Saúde Nacional ( Kokumin Hoken ) a
mensalidade irá no nome do Chefe de Família.
Forma de pagamento
Podem pagar por boleto em lojas de conveniência, bancos, correio ou por débito
automático.
A mensalidade é cobrada de junho de 2020 à março de 2021 em 10 vezes. A data de
vencimento da 1ª parcela será dia 30 de Junho, da 2ª parcela em diante será no final
do mês ( caso o final do mês for no sábado, domingo ou feriado, a data de vencimento
será no seguinte dia útil e em dezembro será no dia 25 de dezembro ).
OBS.: Poderá efetuar o pagamento através de cartão de crédito ou Pay B.
Sistema de Redução
Há um sistema de redução para quem ficou desempregado porque não há
trabalho; desempregado por causa da falência da empresa; por motivo de doença,
internação prolongada ou por causa do CORONA VÍRUS.
Maiores informações : Prefeitura de Higashiomi – Hoken Ryo Ka
TEL: 0748-24- 5632
IP : 050-5801-5632

O comunicado de pagamento de imposto (cobrança normal) referente ao imposto
municipal e provincial do ano 2020 (Reiwa 2), será enviado a partir de 10 de junho.
Além disso, para aqueles que o imposto municipal e provincial que são descontados direto do salário (cobrança especial), as notificações serão enviadas através da empresa.
O valor do imposto para este ano é calculado com base na renda do ano passado
2019 (Reiwa 1).
O comunicado de pagamento de imposto será enviado para quem tem o endereço
na cidade de Higashiomi desde 1º de janeiro de 2020 (Reiwa 2), e tiver um valor de pagamento de imposto a ser pago.
A emissão do atestado de imposto para 2020 (Reiwa 2) (referente ao ano 2019,
Reiwa 1) será a partir de 10 de junho (quarta-feira), independentemente do método de
pagamento.
☆ O mesmo se aplica à emissão de atestado em lojas de conveniência.
Maiores informações : SHIMINZEIKA
TEL : 0748-24-5604 IP : 050-5801-5604

A partir de 1ºde junho (segunda-feira), o serviço de entrega automática de
atestado etc, usado em lojas de conveniência também pode ser usado na prefeitura.
CONTEÚDO:
Atestado de residência (JYUMINHYO),
Atestado de residência resumido (JYUMINHYO KISAIJIKOUSHOUMEISHO),
Atestado de registro de carimbo (INKAN SHOUMEISHO),
Atestado de renda(KAZEI SHOUMEISHO),
LOCAL: Edifício principal da prefeitura, 1ºandar, em frente o SHIMIN KA
DATA : Dias da semana, exceto sábados, domingos, feriados e feriados de final e começo
de ano. ( Das 8:30 hrs até as 17:15 hrs )
ALVO : Pessoas que tem o cartão do My number com foto.
VALOR: ¥200 (¥100 ienes mais barato que o balcão)
Maiores informações :
Setor SHIMIN KA TEL : 0748-24-5630 IP : 050-5801-5630

Tenha cuidado com os golpes relacionados à disseminação da infecção por corona vírus, que se aproveitam da insegurança dos cidadãos para obter dados pessoais.
(Exemplos abaixo)
① Após dar lance em um leilão na internet na compra de máscara, perder o contato
depois de efetuar o depósito.
② E-mails e fax sobre a Ajuda do Governo (¥100,000) são enviados constantemente.
③ Dizem ser procedimento para a Ajuda do Governo (¥100,000), para obter o número
da sua conta bancária, senha e valor da poupança.
④ Recebimento de máscara que não pediu.
Maiores informações : Delegacia de Higashiomi
TEL: 0748-24-0110

OBS: Os exames de saúde de 4, 10 e de 1 ano e 6 meses estão divididos por data
de nascimento.Crianças nascidas no dia 1 a 15 devem seguir o as datas
correspondentes do quadro Dia 1 a 15 e crianças nascidas nos dias 16 a 31
seguir as datas correspondentes do quadro
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EXAME

DE

DATA DE NASCIMENTO

4

MESES

CONSULTA DE 7
MESES

MESES

EXAME

DE

1

ANO E 6 MESES

EXAME

DE

2

ANOS

E

6

MESES

DE

3

ANOS

E

6

MESES

Dia 9 de Junho

Nascidas em Fevereiro de 2020

Dia 25 de Junho

Notogawa Hoken Center

Dia 12 de Junho

Higashiomi-shi

Nascidas em Novembro de

Nascidas do dia 1º a 15 de
Agosto de 2019
Nascidas do dia 16 a 31
Agosto de 2019
Nascidas em Agosto de
2019
Nascidas do dia 1º a 15 de
Novembro de 2018
Nascidas do dia 16 a 31 de
Novembro de 2018
Nascidas em Novembro de
2018
Nascidas em Novembro de
2017
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Nascidas de 1 º a 15 de
Fevereiro de 2020
Nascidas do dia 16 a 31 de
Fevereiro de 2020
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Nascidas em Novembro de
2016

Dia 24 de Junho

Dia 19 de Junho

Higashiomi-shi

hoken

center

hoken

center

Dia 25 de Junho

Notogawa Hoken Center

Dia 10 de Junho

Higashiomi-shi

Dia 17 de Junho

hoken

center

Dia 23 de Junho

Notogawa Hoken Center

Dia 11 de Junho

Higashiomi-shi

Dia 23 de Junho

hoken

center

Dia 15 de Junho

Notogawa Hoken Center

Dia 4 de Junho

Higashiomi-shi

Dia 30 de Junho

hoken

center

Dia 11 de Junho

Notogawa Hoken Center

Dia16 de Junho

Higashiomi-shi

Dia 25 de Junho
Dia 18 de Junho

hoken

center
Notogawa Hoken Center

