
 

        

 

 

 

 

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 8 ( 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 1 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 15 ( 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 8 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 22 ( 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 15 à partir de 09:00 hs.  

Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA 

                              IP: 050-5801-5616 

 

 

 

 

     Todos os anos no mês de Abril é cobrado o Imposto dos proprietários de carro de porte 

pequeno (Kei), motos, veículos agrícolas e mini₋van (Keitora). 

     Mesmo que tenha desfeito ou vendido para outras pessoas, se não tiver dado baixa ou feito 

transferência de nome, será tributado o Imposto do Ano 2022 (Reiwa 4) no nome do proprietário 

do veículo. 

     Quem ainda não fez os trâmites, deverá fazer até o dia 31 de março nos locais citados 

abaixo. 

① Em caso de motos de menos de 125cc, veículos agrícolas e mini₋vans 

         Trâmites e informações Setor Shiminzei IP : 050-5801-5604  

ou nas Subprefeituras 

② Em caso de motos de mais de125cc e menos de 250cc 

    Trâmites e informações  Shiga Unyu Shikyoku ( Moriyama )  TEL  050-5540 -2064  

③ Carros de pequeno porte 

     Trâmites e informações  Kei Jidousha Kensa Kyoukai Shiga Jimusho ( Moriyama ) 

                                            Tel : 050-3816-1843 

 

 

 

 



 

 

 

JÁ FOI FEITO A INSCRIÇÃO DO SUBSÍDIO MÉDICO INFANTIL? 

   Em Higashiomi existe o Sistema de Subsídio Médico para crianças da 1ªSérie do Primário à 

3ª Série do Ginásio.  

   Para beneficiar deste Sistema terá que fazer a inscrição com antecedência. 

   Para os responsáveis das crianças que vão ingressar na Escola Primária à partir de Abril, 

foi enviado os formulários para inscrição em meados de fevereiro. 

Quem ainda não fez a inscrição faça com a máxima urgência. 

※ Para as pessoas que fizeram a inscrição será enviado o Cartão em meados de março. 

※ Quem recebe outro Subsídio Médico não será enviado o formulário. 

Despesa 

própria 

Consultas ￥500 em cada Hospital ( por mês ) 

Internação ￥1000 por dia ( máximo ￥14,000 por mês ) 

Limite de 

rendimento 

Não há 

Como usar Apresente o Cartão do Subsídio junto com o Hokensho (cartão de saúde) no 

Hospital 

        Maiores Informações HOKEN NENKIN KA   

                                       IP : 050-5801-5631 

 

 

 

À partir de 15 de Março à 15 de Abril 
 

   As crianças iniciam uma nova etapa da vida e andam por um caminho ao qual não 

estão acostumadas. Os motoristas devem se esforçar pela segurança no trânsito, 

diminuindo a velocidade em locais onde muitas crianças passam, pois estas podem 

fazer movimentos inesperados. 

[Foco da campanha] 

★ Garantir a passagem segura nas trajetos escolares e nas atividades fora do parque. 

★ Que os pais orientem e ensinem as regras corretas de trânsito.  

★ Para prevenir acidentes de trânsito de idosos tenha uma condução segura. 

★ Pedestres na faixa de segurança em primeiro lugar. 

 

PAIS 

Antes de seu filho(a) entrar no jardim da infância acompanhe-o(a) pelo 

trajeto da escola (jardim de infância) e verifique os locais perigosos do 

ponto de vista da criança para prevenir acidentes de trânsito. 

 

IDOSOS 

Atravessar em diagonal é extremamente perigoso porque o tempo e a 

distância de travessia é maior. Certifique-se de atravessar na faixa de 

pedestres. 

 

          Maiores informações  SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA 

                                           IP: 050-5802-8484 
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REFERENTE AOS HORÁRIOS DOS EXAMES DE SAÚDE  

CRIANÇAS 

NASCIDAS 

HORÁRIOS 

Dia 1 ao dia 5 Das 13:00 hrs até às 

     13:20 hrs 

CONSULTA DE 7 MESES 

Dia 11 ao dia 15 Para todas as crianças o horário de 

recepção será das 9:30 hrs até às 10:00 

hrs. 

Dia 21 ao dia 25 

Dia 6 ao dia 10 Das 13:20 hrs até às 

     13:40hrs 

 

Dia 16 ao dia 20 

Dia 26 até fim do mês 

 

 

EXAME CRIANÇAS  DATA DO EXAME 

EXAME DE 4 

MESES 

 

Nasc. dia 1 a dia 10 de novembro de 2021 8 de março 

Nasc. dia 11 a dia 20 de novembro de 

2021 

15 de março 

Nasc.dia 21 até fim do mês de novembro de 2021 25 de março 

CONSULTA DE 

7 MESES 

Nascidas dia 1 a dia 10 agosto de 2021 8 de março 

Nasc.dia 11 a dia 20 de agosto de 2021 15 de março 

Nasc.dia 21 até fim do mês de agosto 

2021 

22 de março 

EXAME DE 10 

MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 maio de 2021 9 de março 

Nasc. dia 11 a dia 20 maio de 2021 16 de março 

Nasc.dia 21 até fim do mês de maio de 

2021 

22 de março 

EXAME DE 1 

ANO E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de agosto de 2020 2 de março 

Nasc. dia 11 a dia 20 de agosto de 2020 17 de março 

Nasc.dia 21 até fim do mês de agosto de 

2020 

23 de março 

EXAME DE 2 

ANOS E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de agosto de 2019 1 de março 

Nasc. dia 11 a dia 20 de agosto de 2019 7 de março 

Nasc.dia 21 até fim do mês de agosto de 

2019 

18 de março 

EXAME DE 3 

ANOS E 6 MESES 

Nasc. Dia 1 a 10 de agosto de 2018 3 de março 

Nasc. dia 11 a dia 20 de agosto de 2018 10 de março 

Nasc.dia 21 até fim do mês de agosto de 

2018 

24 de março 

 

EXAME DE SAÚDE PEDIÁTRICO NO HOKEN CENTER 

DE HIGASHIOMI 

 


