
 

        

 

 

 

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 2 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 9 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 KA 

                                      IP: 050-5801-5616 

 

 

             

 
 

É necessário fazer a atualização da situação presente de Renda (Shotoku Genkyo Todoke) 

para verificação de elegibilidade.  

Em agosto será enviado o formulário. Se não fizer a solicitação e mesmo que esteja apto 

para receber o subsídio, deixará de receber, por favor, não esqueçam de fazer o trâmite.  

①  SUBSÍDIO ESPECIAL PARA DEFICIENTES. 

Pessoas maiores de 20 anos de grau grave que precisa de cuidados. 

※ Não receberá o subsídio as pessoas que estão em Instituições ou internadas em hospitais.  

 

② SUBSÍDIO DE BEM‐ESTAR PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

   Pessoas menores de 20 anos de grau grave que precisa de cuidados. 

 ※ Não receberá o subsídio as pessoas que estão em Instituições ou internadas em hospitais.  

 

③ SUBSÍDIO ESPECIAL PARA CRIANÇAS DEFICIENTES. 

Responsáveis de pessoas menores de 20 anos com deficiência física ou intelectual de grau  

médio ou grave.  

※ Não receberá o subsídio as pessoas que estão em Instituições ou internadas em hospitais.  

 

PERÍODO DOS TRÂMITES : 12 de agosto à 12 de setembro  

LOCAL : Seção de Bem‐estar Social de Higashiomi ou nas Subprefeituras  

Maiores informações  SHOUGAI FUKUSHI KA  

                    IP: 050-5801-5640     

 

 



 

 

 

 

RENOVAÇÃO DO CARTÃO DE SUBSÍDIO MÉDICO 

Em Higashiomi-shi existe um Sistema que auxilia uma parte das despesas de Assistência 

Médica que é o programa de Subsídio de Despesa do Bem-estar (Fukushi Iryou Jyosei Seido).  

Foi feito a renovação do CARTÃO DE SUBSÍDIO MÉDICO ( pessoas com deficiência física, 

mental, pai ou mãe solteiro(a), pessoas acima de 65 a74 anos de idade de baixa renda, viúvo(a), 

idosos que moram sozinhos ) para ser utilizado a partir de 1º de agosto. Verifique se chegou o 

CARTÃO no final do mês de julho. 

Não foi enviado o Cartão para as pessoas que não apresentaram a renovação, pessoas que 

tenham a renda maior que estipulado, etc..., que não estão dentro do critérios. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores informações  HOKEN NENKIN KA   
IP: 050- 5801-5631 

 
 

 

 

   Todos os anos, as pessoas que recebem o Auxílio de Pai(Mãe) solteiro(a) devem fazer 

a atualização no mês de agosto. 

   A renovação é para atualização do seu rendimento do ano anterior e para verificar a sua 

qualificação para recebimento do auxílio, a pessoa que não está recebendo o auxílio por causa 

do limite de rendimento, também deve atualizar a renovação. Se não for feito a atualização, 

mesmo as pessoas que tem direito não poderá mais receber o auxílio. 

Período da renovação : Até 31 de agosto  

Horário  Das 8 : 30 hs. às 17 : 15 hs.  

Somente na Prefeitura todas as quintas-feiras atendimento até 19 00 hs.” 

 Não poderá ser feito a renovação por correio ou por outra pessoa. 

Local  Prefeitura de Higashiomi Sala 101 ou nas subprefeituras. 

  Maiores Informações  KODOMO SEISAKU KA  

                                           IP : 05058015643 

Classificação   Beneficiários (Requisitos da Assistência) 

Pessoas com  

Deficiência Física 

Quem tem Caderneta de deficiência física de Grau 1 à 4 ou 

Caderneta de deficiencia intelectual A ou B 

Pessoas com  

Deficiência Mental 

Quem possui Caderneta de Deficiência Psiquiátrica de grau 1 

ou 2 e Certificado de apoio e Independência de cuidados 

Médicos (tratamento no Hospital Psiquiátrico) 

Pai ou Mãe 

Solteiro(a) 

Pai ou Mãe que cria sozinho(a) os filhos(as) menores de18 anos 

Idosos de 65 à 74 

anos idade de 

baixa renda 

O próprio, companheiro(a) ou dependentes que estão isentos do 

imposto da Cidade 

Quem mora 

sozinha (viúva) 

Mãe que criava sozinha o filho(a) e há mais um ano mora 

sozinha com menos de 65 anos de idade 

Idosa que mora 

sozinha (viúva) 

Mãe que criava sozinha o filho(a) e há mais de 1 ano mora 

sozinha e tem 65 à 74 anos de idade 

 

 



 

 

 

 

 

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 abril de 2022 9 de agosto 

Nasc. dia 11 a dia 20 de abril de 2022 23 de agosto 

Nasc.dia 21 até fim do mês de abril de 2022 30 de agosto 

CONSULTA DE 

7 MESES 

Nascidas dia 1 a dia 15 janeiro de 2022 9 de agosto 

Nasc.dia 16 até fim de janeiro de 2022 30 de agosto 

EXAME DE 10 

MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 outubro de 2021 10 de agosto 

Nasc. dia 11 a dia 20 outubro de 2021 16 de agosto 

Nasc.dia 21 até fim do mês de outubro de 

2021 

24 de agosto 

EXAME DE 1 

ANO E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de janeiro de 2021 3 de agosto 

Nasc. dia 11 a dia 20 de janeiro de 2021 17 de agosto 

Nasc.dia 21 até fim do mês de janeiro de 

2021 

31 de agosto 

EXAME DE 2 

ANOS E 6 MESES 

Nasc.dia 1 a dia 10 de janeiro de 2020 8 de agosto 

Nasc. dia 11 a dia 20 de janeiro de 2020 19 de agosto 

Nasc.dia 21 até fim do mês de janeiro de 

2020 

26 de agosto 

EXAME DE 3 

ANOS E 6 MESES 

Nasc. Dia 1 a 10 de janeiro de 2019 4 de agosto 

Nasc. dia 11 a dia 20 de janeiro de 2019 18 de agosto 

Nasc.dia 21 até fim do mês de janeiro de 

2019 

25 de agosto 

 

 

EXAME DE SAÚDE PEDIÁTRICO NO HOKEN CENTER 

DE HIGASHIOMI 

 


