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A isenção poderá ser feita quando a família corresponder à todos os 
seguintes itens mencionados abaixo.

    Famílias que correspondem à divisão B2, C11 e C12 da tabela de 
preço da mensalidade da creche do ano 24 ( 2012 ).

    Famílias que tenham mais de 3 filhos menores de 18 anos até o dia 
31  de  março,  e  que  a  partir  do  3º.  filho  esteja  ingressado  na 
creche. 

    Famílias que estejam com o endereço registrado na cidade de Koka 
por mais de 1 ano. 

 Maneiras de requerimento:
      É  necessário  que  apresente  o  requerimento  para  isenção  da 

mensalidade  da  creche.  No  mês  de  Julho,  é  feita  a  confirmação 
definitiva  do  valor  da  mensalidade.  Portanto,  notificaremos 
individualmente  àqueles  que  corresponderem  as  condições  acima. 
Caso tenha dúvidas ou ache que corresponde aos requisitos, entre 
em contato conosco.

    Prazo de requerimento: 
Até o dia 03 de agosto ( 6ª.feira )

   Maiores informações : 
Dpto. do Futuro Infantil ( Kodomo-Mirai-Ka )

Tel : 0748-86-8179    Fax : 0748-86-8380

Não esqueça de fazer o requerimento do 
comprovante de reconhecimento de limite de custo 

( Hyojun-Futangaku-Gengaku-Ninteisho )

     Quando os afiliados no seguro de saúde nacional (  Kokumin-Hoken ), 
tiverem uma despesa alta  de tratamento  ou  internação,  o  seguro oferece 
ajuda de custo para a mesma, porém, normalmente o acerto é feito após o 
pagamento das despesas e depositado posteriormente na conta do afiliado.

   Porém, é possível  emitir  o comprovante de reconhecimento de limite de 
custo ( Hyojun-Futangaku-Gengaku-Ninteisho ), onde a ajuda do seguro já é 
abatida  no  valor  total  da  despesa,  assim  evitando  o  pagamento 
desnecessário e transtornos para receber posteriormente a ajuda do seguro. 
Com  este  comprovante,  o  afiliado  fará  somente  o  pagamento  de  custo 
pessoal.

 Aqueles que já  possuem este comprovante ou desejam solicitá-lo  pela 
primeira  vez,  devem  comparecer  ao  Departamento  do  Seguro  e 
Aposentadoria ( Hoken-Nenkin-Ka ),  a partir  de Agosto, pois o cartão está 
vencendo no dia 31 de julho.

 
 O que portar : Aqueles que não estavam com o endereço registrado no 

dia 1º. de Janeiro de 2012 na cidade de Koka, devem portar o seguro de 
saúde e o comprovante de tributos ( Kazei-Shomeisho ) retirado na prefeitura 
anterior.

Maiores informações :
Dpto. do Seguro e Aposentadoria ( Hoken-Nenkin-Ka )

Tel : 0748-65-0688  Fax : 0748-65-4618



Àqueles que perderam o serviço involuntariamente, poderão ter o custo do
imposto do seguro de saúde nacional ( Kokumin-Hoken ) reduzido !!!

Para aqueles que perderam o serviço involuntariamente devido o motivo de falência,  demissão por parte da empresa,  reestruturação ou outros por parte da 
empresa, possam receber com tranquilidade tratamento médico, haverá possibilidades de recorrer à redução do valor  do imposto do seguro de saúde nacional 
( Kokumin-Hoken ) a partir do mês de Abril, cujo o mesmo será baseado somente em 30% da renda obtida no ano anterior. Porém, aqueles que tiveram menos de 
650,000 yens de renda no ano anterior, não precisam recorrer a este requerimento, pois não haverá alteração no valor.
Pessoas correspondentes :  Aqueles que correspondem todos os itens abaixo :

1. Aquele que perdeu o serviço depois do dia 31 de Março de 2011.                       2. Aquele que no ato da perda do serviço não tinha 65 anos de idade.
3.   Aquele que possui o registro do seguro de desemprego ( Koyou-Hoken ) e corresponde aos códigos determinados conforme abaixo.

Código sobre motivo do titular : Número 11, 12, 21, 31 ou 32     Código sobre o motivo da perda de serviço : Número 23, 33 ou 34

Período correspondente à redução : 
     Será aplicado a partir do mês que corresponde ao dia seguinte que perdeu o serviço, até o final do próximo ano letivo. 

Maneiras de requerimento :  Apresente os documentos abaixo no Dpto. de Impostos ( Zeimu-ka ) da prefeitura.
>>> Comprovonte do registro do seguro de desemprego ( Koyou-Hoken-Jukyu-Shikaku-Sho )     >>> Carimbo ( Inkan )

Maiores informações : Dpto. de Impostos ( Zeimu-ka ) Tel : 0748-65-0679   Fax : 0748-63-4574

Confirmação do valor do imposto do seguro de saúde nacional ( Kokumin-hoken )
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O seguro de Saúde Nacional ( Kokumin-Hoken ), é administrado pelo imposto do seguro de saúde e ajuda do governo. Anualmente o valor do 
imposto do seguro de saúde nacional ( Kokumin-Hoken ), é calculado em base da tabela  + . Porém, o seguro das pessoas acima de 40anos ~ 65 
anos, são calculados em base da tabela  +  + . E as pessoas acima de 65 anos ~ 75 anos, têm o seguro calculado em base da tabela  + , e 
individualmente devem efetuar o pagamento da tabela . Àqueles com mais de 75 anos, estarão recebendo faturas em base da tabela . 

Cálculo do imposto do seguro de saúde nacional ( kokumin-hoken )  Assistência médica
     hospitalar  Auxílio aos idosos   Assistência e

cuidados especiais
Cota sobre renda ( Valor total da renda dos afiliados – dedução básica ) X Porcentagem 7.0% 2.4% 1.9%

Cota básica Valor anual para cada afiliado no seguro 25,000 7,500 8,900
Cota familiar Valor anual para cada família afiliada no seguro 20,000 6,300 5,900
Valor limite Limite de custo da soma da cota sobre renda, cota básica e familiar 510,000 140,000 120,000

Maiores informações : Dpto. de Impostos ( Zeimu-ka ) Tel : 0748-65-0679



 O que vai mudar a partir do dia 9 de julho ??? 
???

1. Atestado de residência ( Juminhyo ) : 
                 O formato do atual comprovante de registro de estrangeiro será alterado. 
           Será elaborado um novo atestado de residência para os moradores estrangeiros, igual aos de nacionalidade 

japonesa. Onde poderá ser constatado todos os membros da família, inclusive de famílias compostas por 
várias nacionalidades ( Famílias compostas por estrangeiros e japoneses ).

  2. Cartão de permanência ( Zairyu-Card ) :  
      O atual sistema de registro de estrangeiro ( Gaikokujin-Toroku ), será abolido e substituido pelo “Cartão de Permanência” 

( Zairyu-Card ). Este procedimento para troca ao novo cartão de Permanência ( Zairyu-Card ) deverá ser feito diretamente no 
escritório da Imigração em Otsu, conforme o prazo descrito abaixo. 

Tipo de visto/ Idade Acima de 16 anos Abaixo de 16 anos
Visto permanente

( Eijusha )
Até o dia 8 de julho de 2015 Até o dia 8 de julho de 2015 ou data que completar 16 

anos ( o que vier primeiro )

Outros tipos
de vistos

Até o prazo de validade do visto, alteração do tipo de 
visto ou data da validade do atual registro de 
estrangeiro ( o que vier primeiro ) 

Até o prazo de validade do visto ou data que completar 16 
anos( o que vier primeiro )

ATENÇÃO!!!

A troca deve ser feita 
diretamente no escritório
da imigração em Otsu!!!



3. Procedimentos no ato da alteração de endereço : 
     Será necessário fazer trâmites de entrada e saída para mudar o endereço dentro do país.
    Ao se mudar da cidade, será necessário fazer a declaração de saída ( Tenshutsu-Todoke ) assim como os japoneses, onde 

será   emitido  o  Comprovante  de  saída  da  cidade  (  emitido  pela  prefeitura  anterior  ),  que  será  necessário  no  ato  da 
transferência de  endereço na nova prefeitura.

 Para transferir o endereço, porte sem falta o Cartão de Permanência, Certificado do Residente Permanente Especial ou 
Cartão de registro de estrangeiro, junto com o Comprovante de saída da cidade ( Tenshutsu-Shomeisho )

  4. Atualizações no novo cartão de permanência : 
Após a vigência da nova lei no dia 9 de julho, a prefeitura local só poderá fazer a atualização de endereço. Atualizações de 
dados como : Nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade e outros, deverão ser solicitados no escritório da imigração em 
Otsu. Vale também para casos de perda, roubo ou estrago do novo cartão de permanência. 

 5. Comprovantes relativos ao atual registro de estrangeiro : 
Após a vigência da nova lei no dia 9 de julho de 2012, o Livro de registro original de estrangeiros ( atualmente utilizado ) será 
arquivado no Ministério da Justiça,  impossibilitando a emissão do Comprovante de registro de estrangeiro nas prefeituras. 
Após o dia 9 de julho, caso necessitar de algum comprovante referente ao histórico de alterações do conteúdo do registro de 
estrangeiro, tais como endereço, nome, nacionalidade ou data de entrada no Japão, deverá solicitar diretamente no Ministério 
da Justiça em Tokyo!!! 

Maiores informações :  Dpto. Civil ( Shimin-Ka )  Tel : 0748-65-0683

Antes de se mudar...

Procure a prefeitura
para retirar o

“Comprovante de 
saída da cidade”

( Tenshutsu-
Shomeisho )

Depois de se mudar...

Procure a prefeitura
local para fazer a 
transferência do

endereço, portando
o Tenshutsu-

Shomeisho, cartão de
permanência e outros
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     Não é necessário fazer reserva. Compareça diretamente no local.
    Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka, Konan e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Konan-Hoken-Center. 
    Os moradores da região de Minakuchi e Shigaraki, podem participar do exame realizado no Minakuchi-Hoken-Center.
    Os moradores da região de Tsuchiyama, Koka e Konan, podem participar do exame realizado no Koka-Hoken-Center.

Tipo de exame : Data de nascimento: Dia do exame : Horário : Local : O que portar :

Exame infantil de
4 meses 2012 / 03

18 de julho ( 4ª.feira )
13:00 ~ 13:30

Konan-Hoken-Center Caderneta maternal, questionário, toalha, 
fralda,troca de roupa e leite26 de julho ( 5ª.feira ) Minakuchi-Hoken-Center

Exame infantil de
10 meses 2011 / 08

12 de julho ( 5ª.feira )
13:00 ~ 13:30

Minakuchi -Hoken-Center Caderneta maternal, questionário,
 toalha, escova de dentes, fralda,

 troca de roupa e leite25 de julho ( 4ª.feira ) Konan-Hoken-Center

Exame infantil de 
1 ano e 8 meses 2010 / 11

03 de julho ( 3ª.feira )
13:00 ~ 13:30

Koka-Hoken-Center
Caderneta maternal e questionário

11 de julho ( 4ª.feira ) Minakuchi-Hoken-Center

Consulta infantil de
2 anos e 6 meses 2009 / 12

04 de julho ( 4ª.feira )
09:30 ~ 10:00

Koka-Hoken-Center Caderneta maternal, questionário e 
questionário do exame de audição 06 de julho ( 6ª.feira ) Minakuchi-Hoken-Center

Exame infantil de
3 anos e 6 meses 2008 / 12

09 de julho ( 2ª.feira )
13:00 ~ 13:30

Minakuchi-Hoken-Center 
Caderneta maternal e questionário

20 de julho ( 6ª.feira ) Konan-Hoken-Center

Calendário de exames 2012 ( 2012 / 04 ~ 2013 / 03 )
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      A tradução do calendário de exames do período de  2012 / 04 ~ 2013 / 03, já 
está disponível na prefeitura e também na home page. Pedimos desculpas pelo 
transtorno e caso necessite de alguma informação, pedimos que entre em contato 
pelo telefone abaixo.

Informações : Seikatsu-Kankyo-Ka Tel : 0748-65-0686



Julho é o mês do “Movimento da ajuda mútua do sangue do amor”
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O sangue necessário para transfusões, não pode ser produzido articifialmente e também não pode ser conservado por longo período.
 O amor presente na doação de sangue é que salva estes pacientes !!! Pedimos a colaboração de todos !!!

Informações : Centro da Cruz Vermelha de Shiga   Tel : 077-564-6311

Inscrições para moradia de controle público da província de Shiga

 Data de inscrição : Do dia 18 de Julho ~ 27 de Julho de 2012
Os formulários para inscrição, estarão disponíveis também na prefeitura.

 Maiores informações e inscrições : ( Shiga-ken, Jutaku-Kyokyu-Kousha )
Divisão de Administração Habitacional da Corporação Jurídica de Desenvolvimento Habitacional da Província de Shiga

TEL : 0120-245-852 ( Não é aceito ligações de celular )
Horário de atendimento :  Das 9:00 ~ 17:00 horas



Dia 1º. de Julho, é o dia do Biwako, sendo assim realizado todos os anos 
uma atividade de limpeza na província de Shiga, entre o dia 24 de Junho ~ 

8 de Julho.
No dia 1º. de Julho ( domingo ), com a 

colaboração de vários grupos, estaremos 
realizando a limpeza, e pedimos a 
colaboração de todos. Aqueles que puderem 
estar participando da limpeza, devem 
comparecer com vestuário adequado e portar 
a foice para limpeza e outros.

Data e horário : Dia 1º. de Julho, 
                      das 8:00 ~ 10:30 horas

( Em caso de chuva forte, será adiado para o dia 8 de 
Julho )

Local : Minakuchi-Sports-no-Mori e 
arredores do castelo de Minakuchi

Maiores informações : 
Seikatsu-Kankyoo-Ka  Tel : 0748-65-0690

Consultas para estrangeiros sobre
 problemas do cotidiano e trabalho 

   Data : Dia 10 de julho ( 3ª.feira ) 
Horário : 13:30 ~ 16:00 horas  

   Local : 1º. Andar do Prédio Kizuna
              ( Não é necessário fazer reserva )
   Consultas sobre : 
        Moradia pública ( Kouei-Jutaku ), 
        Empréstimos ( Kashitsuke ),  
        Auxílio Subsistência ( Seikatsu-Hogo ) ,
        Consulta de trabalho e outros
  Maiores informações :  

Dpto. Shoko-Kanko-Ka ( Comércio e Turismo )   

Tel : 0748-65-0710   Fax : 0748-63-4087

   Aqueles que estiverem com dificuldades financeiras e que não possuem condições de efetuar o pagamento da taxa da Aposentadoria 
Nacional ( Kokumin-Nenkin ), podem requerer à isenção do pagamento parcial ou total, conforme a situação. 
    Local para requerimento : 

Dpto. do Seguro e Aposentadoria ( Hoken-Nenkin-Ka ) ou Centros de atendimento regional da cidade ( Shimin-Center )
Escritório da Aposentadoria de Kusatsu ( Kusatsu-Nekin-Jimusho )

  Documentos necessários :
1. Caderneta da aposentadoria ( Nenkin-Techo )
2. Carimbo ( Inkan ) 
3. Comprovante de Tributos do ano Letivo Heisei 23 ( Kazei-Shomeisho )
4. Documento emitido por algum órgão público que comprove não estar trabalhando ( aqueles que perderam o serviço )

  Maiores informações :    Kusatsu-Nenkin-Jimusho Tel : 077-567-2220  Hoken-Nenkin-Ka Tel : 0748-65-0688




