
 

        

 

 

 

 

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 14 ( 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 7 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 21 ( 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 14 à partir das 09:00 hs. 

 

＊ Dia 28 ( 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 21 à partir de 09:00 hs.  

Maiores Informações : SHIMIN SEIKATSU SOUDAN KA 

                                      IP: 050-5801-5616 

 

 

 

 

     Este ano, a situação atual dos beneficiários será confirmada no registro público, 

então não será necessário apresentar a situação presente. 

     Apenas as pessoas citadas abaixo terão que apresentar a situação atual. 

① Pessoas que moram na cidade de Higashiomi mas não tem o endereço registrado  

na cidade por causa de violência doméstica. 

② A criança não tem o resgistro de nascimento e endereço ( em caso de japoneses )      

③ Pessoas em trâmite de divórcio, mora separado(a) do cônjuge.     

④ Tutor da criança definido por lei ou reponsável da instituição,etc...   

⑤ Pessoas que receberam o comunicado pela Prefeitura 

  Obs. As pessoas que precisam fazer o trâmite vão receber o comunicado, maiores 

informações entrem em contato. 

 

★Devem apresentar até 30 de junho. 

        Maiores Informações  KODOMO SEISAKU KA 

                                 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 2022 à março de 2023 em 10 parcelas. 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 26 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 

    IP : 050-5801-5632 

 

 

 

 

 

 

 

 

       O comunicado do imposto Municipal e Provincial do ano de 2022 será enviado no dia 10 

de junho. 

       O imposto Municipal e Provincial que é descontado do salário, o comunicado será 

entregue através da empresa ao qual trabalha. O valor do imposto é calculado através da renda 

anual de 2021. 

       O comunicado será enviado para as pessoas que estavam registradas dia 1 de janeiro de 

2022 em Higashiomi. Para as pessoas isentas de imposto não receberão nenhum comunicado. 

       O comprovante de renda ( kazei shomeisho ) do ano 4 (2022) referente à renda do ano 3 

(2021) será emitido à partir de 10 de junho. 

                               Maiores informações: SHIMINZEI KA  

IP : 050- 5801 - 5604 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 fevereiro de 2022 7 de junho 

Nasc. dia 11 a dia 20 de fevereiro de 2022 14 de junho 

Nasc.dia 21 até fim do mês de fevereiro de 2022 21 de junho 

CONSULTA DE 

7 MESES 

Nascidas dia 1 a dia 15 novembro de 2021 7 de junho 

Nasc.dia 16 até fim de novembro de 2021 21 de junho 

EXAME DE 10 

MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 agosto de 2021 8 de junho 

Nasc. dia 11 a dia 20 agosto de 2021 22 de junho 

Nasc.dia 21 até fim do mês de agosto de 

2021 

29 de junho 

EXAME DE 1 

ANO E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de novembro de 2020 9 de junho 

Nasc. dia 11 a dia 20 de novembro de 

2020 

15 de junho 

Nasc.dia 21 até fim do mês de novembro 

de 2020 

23 de junho 

EXAME DE 2 

ANOS E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de novembro de 2019 3 de junho 

Nasc. dia 11 a dia 20 de novembro de 

2019 

10 de junho 

Nasc.dia 21 até fim do mês de novembro 

de 2019 

20 de junho 

EXAME DE 3 

ANOS E 6 MESES 

Nasc. Dia 1 a 10 de novembro de 2018 2 de junho 

Nasc. dia 11 a dia 20 de novembro de 

2018 

16 de junho 

Nasc.dia 21 até fim do mês de novembro 

de 2018 

30 de junho 

 

EXAME DE SAÚDE PEDIÁTRICO NO HOKEN CENTER 

DE HIGASHIOMI 

 


