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Casamento ☎TEL③④⑤
Locais disponíveis para registro de casamento: 
Divisão de Serviços ao Cidadão (Shimin Service 
ka, Prefeitura de Komatsu), Centro de Serviços 
Administrativos da Região Sul (Nambu Gyousei 
Service Center), Centro de Serviços Administra-
tivos em frente à Estação Komatsu (Komatsu 
Ekimae Gyousei Service Center).
Documentos necessários
• 01 (um) formulário de registro de casamento (ne-

cessário assinatura e carimbo de duas testemunhas 
maiores de 20 anos);

• Carimbo dos cônjuges, documento de identifica-
ção pessoal (Ex: carteira de motorista).

* Os documentos necessários variam de acordo com 
a nacionalidade.

* Para aqueles que vão se mudar para a cidade 
Komatsu concomitante ao casamento,  é necessá-
rio apresentar o certificado de saída da cidade 
oriunda (Tenshutsu shoumeisho).

* Para cônjuges menores de idade, é necessário con-
sentimento dos pais.

* Para cônjuges japoneses com registro familiar 
(Koseki) de outra cidade, é necessário apresentar 
01 (uma) via do certificado do registro familiar com 
todos os dados (Koseki zembujikou shoumeisho).

Registro de Nascimento�  
� ☎TEL③④⑤

O registro de nascimento deve ser realizado den-
tro de 14 dias, contados a partir da data de nasci-
mento. 
Locais disponíveis para o registro de nascimento: 
Divisão de Serviços ao Cidadão (Shimin Service 
ka, Prefeitura de Komatsu), Centro de Serviços 
Administrativos da Região Sul (Nambu Gyousei 
Service Center), Centro de Serviços Administra-
tivos em frente à Estação de Komatsu (Komatsu 
Ekimae Gyousei Service Center).
Documentos necessários 
• 01 (um) formulário de notificação (necessário 

atestado de nascimento emitido pelo médico ou 
pelo enfermeiro obstetra);

• Carimbo pessoal (se possuir) da pessoa que está 
registrando o nascimento (mãe ou pai);

• Caderneta materno-infantil (Boshi techou);
• Cartão do seguro de saúde do membro da família 

de quem a criança se tornará dependente (apenas 
se o endereço de residência for Komatsu);

• Caderneta de banco do responsável (necessário 
para solicitar o auxílio para gastos médicos infan-
til, entre outros);

• Cartão de residência (zairyuu card );
• Cartão de número individual (My Number Card).
◆Obtenção do visto de permanência
Se a criança nasceu no Japão, não tem nacionalida-
de japonesa e deseja permanecer no Japão por mais 
de 60 dias após o nascimento, o visto de permanên-
cia deve ser solicitado em uma Agência de Serviços 
de Imigração local no prazo de 30 dias após o nasci-
mento.
Documentos necessários
• Atestado de residência (Juuminhyou)
• Certificado de registro de nascimento (Shusshou 

todoke kisai jikou shoumeisho)
• Passporte e cartão de residência (zairyuu card ) dos pais 
◆Registro no país de nacionalidade da criança
Se ambos os pais não possuírem nacionalidade japo-
nesa, a criança não pode adquirir nacionalidade ja-
ponesa, mesmo nascendo no Japão. Nesse caso, re-
gistre a criança no órgão responsável do país onde a 
criança receberá a nacionalidade. Para maiores in-
formações, entre em contato com a embaixada ou 
consulado da nacionalidade do pai ou da mãe da 
criança. Providencie também um passaporte para a 
criança.

Notificação de Óbito�  
� ☎TEL②③④⑤

A notificação de óbito deve ser feita dentro de 7 
dias após tomar conhecimento do óbito.
Locais disponíveis para a notificação de óbito: 
Divisão de Serviços ao Cidadão (Shimin Service 
ka, Prefeitura de Komatsu), Centro de Serviços 
Administrativos da Região Sul (Nambu Gyousei 
Service Center), Centro de Serviços Administra-
tivos em frente à Estação de Komatsu (Komatsu 
Ekimae Gyousei Service Center).
Documentos necessários
• 01 (um) formulário de notificação (necessário 

atestado de óbito emitido por um médico, o shi-
bou shoumeisho);

• Carimbo (se possuir) da pessoa que está notifican-
do o óbito.

• Procedimentos que devem ser realizados após a 
notificação (podem ser realizados nos dias 
subsequentes):
▶Devolução do cartão do seguro nacional de saú-
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de (caso estivesse inscrito); 
▶Devolução do cartão do seguro de saúde para 

idosos (caso estivesse inscrito);
▶Devolução do cartão do seguro de assistência so-

cial, o Kaigo Hoken (caso estivesse inscrito);
▶Devolução do cartão de registro do carimbo 

pessoal (caso este tenha sido registrado).
A licença para cremação pode ser obtida no mo-
mento da notificação do óbito na Divisão de Servi-
ços ao Cidadão (Prefeitura de Komatsu), Centro de 
Serviços Administrativos da Região Sul (Nambu 
Gyousei Service Center), Centro de Serviços Admi-
nistrativos em frente  à Estação de Komatsu (Koma-
tsu Ekimae Gyousei Service Center) (serviço disponí-
vel no escritório dos vigias (Keibi-in-shitsu) nos 
feriados e horários pós-expediente).
Observação: o Centro de Serviços Administrativos 
em frente à Estação de Komatsu abre apenas em 
dias úteis.
É possível fazer a notificação de óbito nos feriados e 
após o expediente no escritório dos vigias (entrada 
oeste da prefeitura).

Mudança ☎TEL②③④⑤
É obrigatória a notificação de mudança de ende-
reço à prefeitura.
Locais para fazer a notificação de mudança de 
endereço: Divisão de Serviços ao Cidadão (Shi-
min Service ka, Prefeitura de Komatsu), Centro 
de Serviços Administrativos da Região Sul (Nam-
bu Gyousei Service Center), Centro de Serviços 
Administrativos em frente à Estação de Komatsu 
(Komatsu Ekimae Gyousei Service 
Center)*
*Todos apenas em dias úteis.

Mudança dentro da cidade 
de Komatsu
Faça a notificação de alteração de endereço dentro 
de 14 dias após a mudança.
Documentos necessários
• Documentos de identificação (Ex: carteira de mo-

torista, etc.);
• Caso o notificante não faça parte da família que 

irá se mudar, carta de procuração (Ininjō);
• Carimbo (se possuir);
• Cartão do seguro nacional de saúde (se estiver 

inscrito);
• Cartão do seguro de assistência social (Kaigo 

hokenshou, se estiver inscrito);
• Cartão do auxílio médico infantil (Kodomo Iryouhi 

Jukyuusha-shou, se for beneficiário);

• O cartão de notificação do número individual 
(My Number) ou o cartão de número individual 
(My Number card) e o cartão do livro básico de 
registro de residentes (se possuir);

• Prova de consentimento do chefe da família da 
residência para onde se está mudando (Carta de 
consentimento ou Douisho). * Apenas se a pessoa 
estiver se mudando para morar junto como novo 
membro da família. 

Mudança para a cidade de Komatsu 
(vindo de outra cidade)
Faça a notificação de entrada dentro de 14 dias após 
a mudança.
Documentos necessários
• Documentos de identificação (Ex: carteira de mo-

torista, etc.);
• Caso o notificante não faça parte da família que 

irá se mudar, carta de procuração (Ininjou); 
• Carimbo (se possuir);
• Notificação de saída para outra cidade (Tenshutsu 

Todoke) emitido pela prefeitura da residência 
anterior; 

• Certificado de beneficiário do seguro de assistên-
cia (se for reconhecido como beneficiário de assis-
tência (ou suporte));

• O cartão de notificação do número individual 
(My Number) ou o cartão de número individual 
(My Number card) e o cartão do livro básico de 
registro de residentes (se possuir);

• Passaporte (se estiver vindo do exterior);
• Cópia oficial do registro familiar (Kosekishouhon 

zenbujikou shoumeisho, certificado dos dados 
completos) e registro familiar suplementar (koseki 
no fuhyou) *caso o endereço permanente não for 
em Komatsu.
* Se estiver se mudando com a família, pode ser 

requerido documentos que provem o relaciona-
mento familiar, como a certidão de casamento 
ou certidão de nascimento.

• Carta de consentimento do chefe da família da 
residência para onde se está mudando (Carta de 
consentimento ou Douisho) * Apenas se a pessoa 
estiver se mudando para morar junto como novo 
membro da família.

Saindo de Komatsu
Você deve fazer a notificação de saída para outra ci-
dade em Komatsu e certifique-se de ter recebido o 
certificado de saída para outra cidade, que será ne-
cessário nos procedimentos de mudança para a ci-
dade seguinte (Tenshutu Shoumeisho). 
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Documetos necessários
• Documentos de identificação (Ex: carteira de mo-

torista, etc.);
• Caso o notificante não faça parte da família que 

irá se mudar, carta de procuração (Ininjou); 
• Carimbo (se possuir);
• Cartão do seguro nacional de saúde (se estiver 

inscrito);
• Cartão de registro de carimbo pessoal (se possuir 

registro);
• Caderneta de previdência nacional (se estiver se 

mudando para o exterior);
• Cartão do seguro de assistência (necessário apenas 

para emitir o certificado de beneficiário do seguro 
de assistência, seja suporte ou assistência);

• Cartão do auxílio médico infantil (Kodomo Iryouhi 
jukyusha-sho, se for beneficiário).

* Se estiver se mudando para o exterior com planos 
de permanecer por mais de um ano, é obrigatório 
fazer a notificação de saída (Tenshutu todoke). 
Atenção: Pessoas que possuem o cartão do My 
Number ou o cartão do livro básico de registro de 
residentes podem ser elegíveis para mudarem-se 
sem a necessidade do certificado de notificação de 
saída. Pergunte ao funcionário da Divisão de 
Serviços ao Cidadão para detalhes.

Registro de carimbo�  
� ☎TEL①④⑤

Quando for registrar oficialmente um carimbo 
pessoal cujo kanji ainda não esteja registrado no 
registro de residente, são necessários 02 (dois) 
documentos para a verificação.

◎�Registro feito pelo próprio interessado
(1)  O registro no mesmo dia é possível nos seguin-

tes casos① e ②;
① Com todos os itens seguintes:
• O carimbo que deseja registrar;
• Um documento de identificação com foto;

{Um documento de identificação com foto emiti-
do ou reconhecido pelo governo japonês como: 
carteira de motorista, passaporte, cartão do My 
Number (cartão do número individual), cartão de 
registro básico de residente com foto, cartão de re-
sidente ou zairyuu card, ou outros} *Outros docu-
mentos podem ser necessários ao registrar um ca-
rimbo em kanji. 
②  Com os itens seguintes, caso venha com o(a) 

fiador(a);
• O carimbo que deseja registrar;
• O carimbo do seu fiador oficialmente registrado 

em Komatsu (jitsu-in), e o certificado de registro 
de carimbo do fiador (inkan touroku shoumeisho) 
(será necessário que o seu fiador preencha um do-
cumento atestando a sua identidade)

(2)  Não será possível o registro de carimbo no mes-
mo dia no caso seguinte:  
Você trouxe o carimbo para o registro, mas não 
se enquadra nas hipóteses descritas em (1).

⇒ Após a solicitação do registro de carimbo, um 
formulário de verificação será enviado ao 
solicitante.
⇒ O solicitante ou o representante autorizado do 

solicitante deve trazer o formulário de verificação 
devidamente assinado e carimbado até a prefeitu-
ra para continuar o procedimento de registro 
[um documento de identificação pessoal do soli-
citante (por exemplo: o cartão do seguro de saú-
de) será necessário na ocasião].

◎�Registro realizado através de um 
representante autorizado

Requerimentos
O que trazer: O carimbo que deseja registrar e o 
carimbo do representante autorizado.
○��Após a solicitação do registro de carimbo, um for-

mulário de verificação será enviado ao solicitante 
(representado).
⇒ O solicitante ou o representante autorizado do 

solicitante deve trazer o formulário de verificação 
devidamente assinado e carimbado até a prefeitu-
ra para continuar o procedimento de registro 
[um documento de identificação pessoal do soli-
citante (por exemplo: o cartão do seguro de saú-
de) será necessário na ocasião].

Taxa de emissão de documentos

Cópia do registro familiar completo 
/ parcial (todos os membros do nú-
cleo familiar ou individual)

¥450 por via

Cópia do registro de desligamento 
familiar completo / parcial (todos os 
membros do núcleo familiar ou in-
dividual) 

¥750 por via

Registro suplementar da família 
(completo ou parcial) ¥300 por via

Cópia do atestado de residência 
(familiar ou individual) ¥300 por via
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Escritórios de conexão do 
governo ☎TEL①

Se a prefeitura fica longe de sua residência é de 
difícil acesso para você, você pode utilizar os ser-
viços dos escritórios de conexão do governo para 
intermediar alguns serviços.

Principais serviços de intermediação
• Solicitação de atestado de residência (apenas para 

o próprio solicitante ou para os mesmos membros 
do núcleo familiar)

• Solicitação de cópia de registro familiar, registro 
de desligamento familiar, ou registro suplementar 
da família (apenas se solicitado pelo indivíduo em 
questão ou por descendente direto)

• Solicitação de cartão de identificação pessoal (ape-
nas pelo próprio indivíduo em questão)

• Solicitação de algum dos certificados fiscais (ape-
nas pelo próprio indivíduo em questão)

• Solicitações relacionadas a despesas médicas (des-
pesas médicas da criança, cartão de assistência de 
enfermagem familiar, despesas relacionadas à in-
capacidade), auxílio-infantil, notificação de status 
de fazendeiro e pensionista, carta de consenti-
mento para evacuado que requer assistência

• Outras solicitações que podem ser realizadas por 
correspondência.

Endereços e horário de funcionamentos 
dos escritórios de conexão 
Existem 6 escritórios de conexão em Komatsu:
■Centro Municipal (Ooshima-machi, Hei-42-3)

Tel: 0761−24−6101
■Centro Comunitário Daiichi (Shirae-machi, Tsu-

108-1) Tel: 0761−23−2414
■Museu local Miyamoto Saburou (Matsuzaki-

machi, 16-1) Tel: 0761−43−3032

■JA Komatsu (Filial de Shoutou) (Nagatani-machi, 
Ko-18-1)  Tel: 0761−46−1321

■Agência dos correios de Ataka (Ataka-machi, Wa-
103-1) Tel: 0761−21−1619

■Centro Comunitário de Nata-machi (Nata-machi, 
Ru-148-5) Tel: 0761−65−1617

Horário de funcionamento: 9:00 – 17:00 (exceto 
para o Centro Comunitário de Nata-machi: 9:00 – 
16:00)
Dias sem atendimentos: mesmos dias dos dias de 
fechamento de cada estabelecimento.

Fluxo do procedimento
◆Solicitação de certificados
①  Preencha o formulário de solicitação.
↓
②  Insira o formulário de solicitação, a taxa de 

emissão, cópia da carteira de motorista etc. 
dentro do envelope fornecido e coloque o en-
velope selado na caixa coletora.

↓
③  O formulário de solicitação será levado à pre-

feitura e processado.
↓
④  O certificado requerido será emitido e enviado 

para o seu endereço.

◆  Envio de documentos para determinadas 
solicitações

①  Insira os documentos no envelope fornecido e 
coloque o envelope selado na caixa coletora.

↓
②  Os documentos para solicitação serão envia-

dos para a prefeitura e processados.
* Os envelopes com documentos e solicitações 

são coletados uma vez ao dia, pela tarde em dias 
úteis. Se houver algum problema com os docu-
mentos, o funcionário encarregado entrará em 
contato.

* A emissão de certificados pode demorar alguns 
dias. Solicite os certificados com bastante ante-
cedência com relação a data que irá necessitar.

Ajuda profissional para a 
resolução de problemas

Temos os seguintes serviços de consulta a profis-
sionais oferecidos pela cidade de Komatsu.
Todos são gratuitos.
Detalhes dos horários de consulta são publicados 
mensalmente no informativo “Kouhou Komat-
su”.
Se você precisa de intérprete, por favor entre em 

Certificado de registro de carim-
bo(Atenção) Emissão do cartão de 
registro de carimbo (registro de ca-
rimbo): custo de ¥200

¥300 por via

2a. via do cartão de notificação 
(My Number) ¥500 por via

My Number Card (Cartão de Iden-
tificação Pessoal) 2a. via ¥800 por via

Identificação individual oficial ¥200 por via
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Tipo de Consulta Detalhes Dia / Hora Local

Advogado
(reserva obriga-
tória)

Consulta com um advogado relacionados a 
questões jurídicas do cotidiano.
○  Reservas disponíveis a partir de 1 semana 

de antecedência à consultaApenas para ci-
dadãos de Komatsu. Limite de uma consul-
ta por ano sobre o mesmo assunto por indi-
víduo.  
Reserva: Moshi-moshi Center

Tel: 0761-20-0404 (8:30 - 18:30)
*  Dependendo do advogado disponível pode 

não ser possível realizar a consulta sobre o 
problema em questão.

1a, 2a, 3a e 4a quarta-feira de 
cada mês
13:00 – 15:30

Prefeitura de Ko-
matsu

4a quinta-feira de cada mês
13:00 - 15:30

Centro de Serviços 
Administrativos 
(Região Sul)

1a e 3a terça-feira de cada mês
13:00 - 15:30

Centro de Serviços 
Administrativos
(Estação de Koma-
tsu)

2a terça-feira de cada mês
13:00 - 15:30

Centro Comunitá-
rio Daiichi (Daii-
chi Chiku Commu-
nity Center)

Escrivão Judicial 
(reserva obriga-
tória)

A consulta está disponível para heranças, tes-
tamentos, dívidas múltiplas, falência pessoal e 
curatela.
○  Reservas aceitas a partir de uma semana antes do 

dia da consulta  Reservas: Moshi-moshi Center
Tel: 0761-20-0404 (8:30 - 18:30)

3a sexta-feira de cada mês
13:00 - 16:00

Prefeitura de Ko-
matsu

Registros
(reserva obriga-
tória)

Consulta com um escrivão judicial ou investi-
gador de terrenos e casas a respeito do registro 
para compra, venda, herança ou doação de 
imóveis.
○  Reservas aceitas a partir de uma semana an-

tes do dia da consulta  
Reservas: Moshi-moshi Center

Tel: 0761-20-0404 (8:30 - 18:30)

2a sexta-feira de cada mês
13:00 - 15:00

Prefeitura de Ko-
matsu

Cartão de crédito / 
financiamento ao 
consumidor para 
dívidas múltiplas
(reserva obrigató-
ria)
(advogado)

Consulta sobre dívidas múltiplas, falência 
pessoal e arbitragem de empréstimos ao con-
sumidor.
As reservas devem ser feitas até às 16h do dia 
anterior à consulta
Reservas: Divisão de Consultas Individuais
Tel: 0761-24-8070 (8:30 - 17:15)

2a e 4a sexta-feira de cada mês
10:00 - 12:00

Prefeitura de Ko-
matsu

Questões da vida 
diária

Consulta sobre:
●  assédio moral, assédio sexual, discrimina-

ção e outros assuntos pessoais;
●  recursos / solicitações sobre trabalho do go-

verno nacional, da província ou municipal;
●  reclamações / solicitações sobre 

tributação.
*  Consulta realizada pelo comissá-

rio de direitos civis e conselheiro 
administrativo.

1a e 3a quinta-feira de cada mês 
13:00 - 15:00

Prefeitura de Ko-
matsu

2a terça-feira de cada mês
13:00 - 15:00

Centro de Serviços 
Administrativos 
(Região Sul)

4a quinta-feira de cada mês
13:00 - 15:00

Centro de Serviços 
Administrativos
(Estação de Koma-
tsu)

contato com o Balcão de Apoio ao Estrangeiro 
(Gaikokujin Support Desk).
* Algumas consultas exigem reserva (você pode 

reservar pelo telefone ☎⓪)
* A Associação Internacional de Komatsu (KIA) 

dispõe de um serviço de atendimento relaciona-

dos a dúvidas sobre o cotidiano.
* Serviços de consultas são também oferecidos 

nos Consulados de cada país. Por favor procure 
informações no site do Consulado.
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Tipo de Consulta Detalhes Dia / Hora Local

Notário
Consulta com um notário sobre a elaboração  
de testamentos e contratos através de docu-
mentos autenticados.

3a terça-feira de cada mês
13:00 - 14:30

Prefeitura de Ko-
matsu

Escrivão Extra-
judicial

Consultas com um escrivão sobre: elaboração 
de documentos de solicitação de itens como 
autorizações a serem enviadas aos escritórios 
da administração governamental; contratos; 
certidões de direitos e fatos, como documen-
tos de acordo extrajudicial.

1a segunda-feira de cada mês
13:00 - 15:00

Prefeitura de Ko-
matsu

Consultor traba-
lhista de seguro 
social

Consultas com um consultor trabalhista de 
seguro social sobre emprego, desemprego, 
contratação, seguro social e de trabalho e ou-
tros assuntos relacionados ao trabalho.

4a sexta-feira de cada mês
13:00 - 15:00

Prefeitura de Ko-
matsu

Acidente de trânsi-
to Consultas relacionadas a acidente de trânsito.

4a terça-feira de janeiro, 
abril, julho e outubro.
13:00 - 15:00

Prefeitura de Ko-
matsu

Assuntos relacio-
nados ao consu-
midor

Consultas e mediações para problemas do 
consumidor como vendas a domicílio de má-
-fé, problemas com sites de namoro on-line e 
fraudes envolvendo remessas de dinheiro.

Segunda-feira a sexta-feira
(exceto finais de semana e fe-
riados)
9:00 - 17:00

Prefeitura de Ko-
matsu

Violência sexual 
e violência do-
méstica

Consultas com consultores sobre violência 
doméstica relacionados à violência do cônjuge 
ou parceiro, confinamento excessivo, violên-
cia sexual etc.

Segunda-feira  a sexta-feira
(exceto finais de semana e fe-
riados)
9:00 - 17:00

Prefeitura de Ko-
matsu

Casamento Consultas com consultores matrimoniais para 
pessoas que estejam pensando em casamento.

Todos os sábados
13:30 - 15:30
(exceto nas datas ao lado)

Conselho de Bem-
-estar Social
(Centro Comunitá-
rio Daiichi, Daiichi 
Chiku Community 
Center. Fechado em: 
3-4 de maio, 14-16 
de agosto e 29 de de-
zembro a 3 de janei-
ro.)

Consulta sobre 
familiares neces-
sitando de assis-
tência

Consultas com um membro da Associação de 
Assistentes de Komatsu relacionados a assis-
tência (cuidados especiais).

3a quinta-feira de cada mês
13:30 - 15:30
(exceto feriados e nas datas 
ao lado)

Dificuldades fi-
nanceiras e con-
sultas sobre tra-
balho 

Consultas com profissionais com problemas 
relacionados a vida cotidiana e trabalho para 
pessoas que sofrem dificuldades financeiras.
Quando necessário, também fornecemos 
acompanhamentos mais próximos e suporte 
por meio de consultas.

Segunda a sexta-feira
8:40 - 17:25
(exceto feriados e nas datas 
ao lado)

Preocupações 
em geral

Consultas com assistente social sobre preocu-
pações em geral.

Todos os sábados
13:30 - 15:30

Consulta por telefone
Tipo de Consulta Detalhes Dia / Hora Telefone

Consultas envolvendo o bem estar psi-
cológico (Komatsu Kokoro-no-denwa)

Todos os dias
(exceto em feriados de obon e feriados de 
fim de ano e ano-novo)

13:00 - 17:00 0761-24-5556

Komatsu Purple Hotline (Violência do-
méstica ou sexual)

Segunda a sexta-feira
(exceto finais de semana e feriados) 9:00 - 17:00 0761-24-8178
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M a t r í c u l a  e m  c r e c h e s /
pré-escolas  públ icas  ou 
particulares autorizadas�  
� ☎TEL⑧

Método para matrícula em creche/pré-
escola pública ou particular autorizada
Preencha o formulário de matrícula com os dados 
referentes a família e entregue para a creche/pré-es-
cola desejada. (O formulário de matrícula está dis-
ponível nas próprias creches/pré-escolas)

Cuidados infantis temporários 
em situações especiais como 
doença dos pais ou responsáveis, 
etc.�  
� ☎TEL⑧

(Cuidados temporários)
Se a família não puder cuidar da criança devido 
ao trabalho dos pais ou responsáveis, doença, ce-
rimônias, necessidade de relaxar etc., as creches/
pré-escolas públicas e particulares autorizadas po-
dem cuidar temporariamente da criança.

Elegibilidade Criança maior de 3 meses que não esteja 
já matriculado em uma creche/pré-escola

Como 
requerer

Preencha o formulário de requerimento 
(disponível em cada creche/pré-escola au-
torizada) e entregue à creche/pré-escola 
desejada até um dia antes.

Local Todas as creches/pré-escolas públicas e 
particulares autorizadas

Custo
Pública

Até 17:00 em dias úteis  
 ¥300 / hora
De 17:00 – 19:00 em dias úteis
 ¥400 / hora

Até 17:00 em feriados  
 ¥400 / hora
17:00 – 19:00 em feriados 
 ¥500 / hora
* Apenas disponível na creche/
pré-escola autorizada Kodo-
moen Daiichi

Particular Por favor consulte a creche/
pré-escola

Limite de 
uso Até 12 dias por mês (3 dias por semana)

【Estadia curta (envolvendo pernoite)】
Cuidados por um curto período de tempo (inclusi-
ve pernoite) para crianças, em emergências, como 
quando não há mais ninguém disponível para cui-
dar da criança devido a doença dos pais ou respon-
sáveis, parto, ter que cuidar de algum familiar etc.

Elegibilidade De bebês a crianças em idade de escola 
primária

Como 
requerer

Por favor consulte a Divisão Infanto- 
Familiar (Prefeitura de Komatsu).
* Dependendo das vagas disponíveis do 
estabelecimento, pode não ser possí-
vel aceitar o requerimento.

Local
Ikushoen (Nukami-machi, Ra-2-4, Ko-
matsu), Seirei-Nyujiin (Naga-machi, 
1-5-30, Kanazawa)

Limite
de uso Via de regra, até 7 dias

Custo

Menos de 2 anos  
 ¥5.350 / dia / criança
2 anos ou mais  
 ¥2.750 / dia / criança
(Em caso de estadia de dois dias e uma 
pernoite, o custo será contado como 
dois dias)
* O custo pode variar de acordo com a 
renda familiar.

Estadia de crepúsculo (estadia noturna)
Estadias curtas para crianças cujos guardiões têm de 
trabalhar regularmente até tarde.

Elegibilidade De 1,5 anos até crianças de idade de 
escola primária

Como 
requerer

Por favor consulte a Divisão Infanto- 
Familiar (Prefeitura de Komatsu).
* Dependendo das vagas disponíveis do 
estabelecimento, pode não ser possí-
vel aceitar o requerimento.

Local Ikushoen (Nukami-machi, Ra-2-4, Ko-
matsu)

Horário e 
limite de 
uso

Dias úteis 16:00 – 22:00
Feriados 8:00 – 22:00
* Até 6 meses se usado todos os dias

Custo 
(por criança)

Dias úteis ¥750 / dia
Feriados ¥1,350 / dia
* O custo pode variar de acordo com a 
renda familiar.

Criação dos filhos



Criação dos filhos

10

- Creches/pré-escolas públicas e priva-
das autorizadas etc. também fornecem 
apoio para criação de crianças -
Os estabelecimentos a seguir são lugares que esti-
mulam a alegria da criação dos filhos, ajudando a 
aprofundar o vínculo entre pais e filhos e a comuni-
cação com outros pais.
Elegibilidade 
Crianças que não estão matriculadas em uma cre-
che/pré-escola pública ou creche/pré-escola privada 
autorizada e seus pais ou responsáveis
Atividades 
Aulas de criação de filhos (aberto a interessados) / 
consultas de criação de filhos (sinta-se livre para 
contatar)
Entre em contato com os estabelecimentos quanto às 
datas e horários disponíveis.

Creche/pré-escola que aceita crianças que estejam doentes
Tipo Crianças que estejam doentes Crianças que estejam se recuperando de alguma doença

Elegibilidade

Desde bebês que já tenham o pescoço firme, até 
crianças na escola primária (6° Ano), cujos pais 
ou responsáveis não podem cuidar deles devido 
ao trabalho, etc.

Crianças que estejam se recuperando de alguma 
doença que são matriculadas em alguma cre-
che/pré-escola pública ou privada autorizada 
em Komatsu até crianças do ensino fundamen-
tal (até 3º ano)

Local

Komatsu Byoji Hoiku Room
(Anexo ao Hospital Municipal de Komatsu)
Mukaimotoori-machi, Ho-60, Komatsu
Tel: 0761−23−2626

Creche/pré-escola Kobato
Creche/pré-escola Aoba 
Creche/pré-escola Yoshitake
Creche/pré-escola Funamigaoka
Creche/pré-escola Tsukizu 

Hora

Regular 8:30 - 17:30
Pode começar a cuidar uma hora mais cedo ou 
ficar até uma hora mais tarde (hora extra: reser-
va necessária)

Entre em contato com a creche/pré-escola onde 
deseja pedir o serviço

Custo

¥1,500 / dia
¥1,000 / metade do dia
¥300 / hora extra
Refeição / lanche   ¥500

Entre em contato com a creche/pré-escola onde 
deseja pedir o serviço
(veja a tabela abaixo para contatos)

Dias fechados Finais de semana / feriados / período de fim de 
ano e ano-novo Consulte cada creche/pré-escola

Creche/pré-escolas públicas (Hoikus-
ho  ou Hoikuen ) e Creche/pré-escolas 
privadas autorizadas (Nintei Kodomoen)
Nata Hoikusho Nata-machi 0761−65−1720

Kaneno Hoikusho Ono-machi 0761−41−1230

Seiryo Hoikusho Seiryo-machi 0761−46−1539

Yatano Nintei Ko-
domoen Aozora Yatano-machi 0761−44−2597

Nintei Kodomoen 
Daiichi Yawata-machi 0761−47−0684

Daiwa Kodomoen Yamato-machi 0761−22−0339

Ataka Nintei Ko-
domoen Ataka-machi 0761−21−0287

Sendai Kodomoen Sendai-machi 0761−22−3362

Shirae Kodomomi-
raien Shirae-machi 0761−22−5508

Imae Kodomoen Imae-machi 0761−21−0292

Suesami Kodomoen Hizue-machi 0761−44−2074

Awazu Kodomoen Futsu-machi 0761−44−2592

Kobato Hoikuen Kamikomatsu- 
machi 0761−21−0173

Awazu Onsen Ko-
domoen 

Inokuchi-ma-
chi 0761−65−1580

Kobato Daini Ko-
domoen

Kamikomatsu- 
machi 0761−21−0173

Aoba Hoikuen Oki-machi 0761−21−3141

Muitos bebês 
como nós por lá!
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Cuidado infantil pós-aula 
para crianças com pais que 
trabalham�  
� ☎TEL⑨

Houkago Jidou Club (Clube de atividades pós-aula)
Estabelecimentos que atendem crianças do ensino 
primário após a escola e durante os períodos de fé-
rias, cujos pais ou responsáveis não estão em casa 
durante o dia devido ao trabalho etc.

Nanyou Youhoen Nanyou-machi 0761−65−2288

Kawada Hoikuen Kouda-machi 0761−47−0305

Yoshitake Kodomoen Yoshitake-ma-
chi 0761−24−6763

Shouyou Kodomoen Dairyounaka- 
machi 0761−22−0076

Funamigaoka Hoyouen Kouda-machi 0761−47−2732

Kiba Kodomoen Kiba-machi 0761−43−0098

Tsukizu Kodomoen Tsukizu-machi 0761−44−3020

Yatano Kodomoen Shimoawazu- 
machi 0761−44−2590

Kodomoen Hikarikko Kawabe-machi 0761−22−7353

Noshiro Kodomoen Kitaasai-machi 0761−22−2142

Hakurei youchien 
(Kodomoen) Shima-machi 0761−44−5215

Miyuki Hoikuen Kushi-machi 0761−44−2024

Maki Kodomoen Sh imomak i - 
machi 0761−21−7292

Araya Kodomoen Araya-machi 0761−25−1131

Sei Teresa Youchien 
(Kodomoen)

Hamada-ma-
chi 0761−21−6684

HakuyouYouchien 
(Kodomoen)

Konmade-ma-
chi 0761−44-5215

Wakaba Nishika-
rumi Kodomoen

Nishikarumi- 
machi 0761−47−0319

Seiai Youchien 
(Kodomoen) Hon-machi 0761−22−6087

Nakaumi Kodomoen Karumi-machi 0761−46−6013

Rendaiji Kodo-
moen

Rendaiji-ma-
chi 0761−46−6997

Nakayoshi Youchien 
(Kodomoen) Dairyou-machi 0761−48–7422

Youhorenkei Kodo-
moen Chikou Saiku-chou 0761−24−2892

Inumaru Hoikuen Birugawa-ma-
chi 0761−21−5897

Pré-escola particular (Youchien)
Komatsu Ootani 
Youchien

Marunouchi- 
machi 0761−22-3694

Requisitos

Os pais ou responsáveis devem enqua-
drar-se em um dos seguintes casos:
a) Trabalhando (incluindo trabalho fu-

turo confirmado);
b) Em recuperação de doença ou feri-

mentos, pré/pós-parto;
c) Frequentando aulas de preparação 

para o trabalho;
d) Cuidando de membros da família 

que necessitam de assistência espe-
cial;

e) Outras situações reconhecidas em 
que os pais ou responsáveis são inca-
pazes de cuidar da criança.

Elegibilidade
Tanto a criança em ensino primário 
como seus pais ou responsável devem 
morar na cidade de Komatsu

Como 
inscrever-se

Preencha os campos obrigatórios no 
formulário de inscrição e leve-o, junta-
mente com seu carimbo (se tiver) e o 
cartão do seguro de saúde, ao clube in-
fantil no qual você deseja inscrever-se.
*  Documento (s) que comprovem em-

prego, etc., são necessários na inscri-
ção (para verificar os requisitos de 
inscrição). Por exemplo: certificado 
de emprego, certificado de imposto 
de renda retido na fonte, atestado 
médico etc.

Custo

¥6.000 / mês (aproximadamente)
* Varia de acordo com o clube. 

(Por favor entre em contato com o 
clube para maiores detalhes)

*  Subsídios estão disponíveis para fa-
mílias monoparentais e famílias com 
dois ou mais filhos menores de 18 
anos (o valor do subsídio depende da 
renda). Consulte a Divisão Infanto- 
Familiar (Prefeitura de Komatsu) 
para obter mais detalhes.
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Clubes de atividades pós-aula ( Jidou Club ou Gakudou)
Zona Escolar Nome do clube Local Tel

Rojou Rojo Jidou Club Rojou Shougakkou (escola primária) 0761−22-6506

Chishou Chishou Jidou Club Chishou Shougakkou 0761−22-7000

Ataka
Ataka-Maki Jidou Club Seibu Jidou Center 0761−22-3100

Ataka Jidou Club Ataka Kosodate Center 0761−21-3773

Inumaru Inumaru Jidou Club Inumaru Kosodate Center 0761−22-8425

Araya Araya Jidou Club Araya Kosodate Center 0761−25-1122

Daiichi Daiichi Jidou Club
Daiichi Shougakkou 0761−22-3332

Daiichi Kosodate Center 0761−22-5335

Noshiro Nishiro Jidou Club Noshiro Jidoukan 0761−22-6430

Rendaiji Rendaiji Jidou Club Rendaiji Kosodate Center 0761−58-0806

Mukaimotoori Mukaimotoori Jidou Club Mukaimotoori Kosodate Center 0761−23-2422

Imae Imae Jidou Club Imae Shougakkou 0761−23-5600

Kushi Kushi Jidou Club Kushi Shougakkou 0761−44-1213

Hizue Hizue Jidou Club Hizue Kosodate Center 0761−44-1555

Futsu

Futsu Jidou Club 
(Classe de Minowa) Nanbu-fuku Fureai Room 0761−44-4341

Futsu Jidou Club (Classe de Futsu) Futsu Kosodate Center 0761−46-5069

Awazu Awazu Jidou Club Awazu Shougakkou 0761−65-3004

Kiba Kiba Jidou Club Kiba Kosodate Center 0761−43-0098

Yatano Yatano Jidou Club Yatano Kosodate Center 0761−44-1117

Tsukizu Tsukizu Jidou Club Tsukizu Kosodate Center 0761−44-1113

Nata Nata Jidou Club Nata Shougakkou 0761−65-2937

Kokufu Kokufu Jidou Club Kyuu-Ono Hoikusho 0761−47-0107

Nakaumi Nakaumi Jidou Club Nakaumi Kosodate Center 0761−47-3737

Shoutou Midori Kaneno Jidou Club Kyuu-Kaneno Shougakkou (Edifício Shoko) 0761−41-1855

Shoutou Midori Nishio Jidou Club Kyuu-JA Komatsu Filial de Nishio 0761−41-1333

Shoutou Midori Hasadani Jidou Club Shoutou Midori Gakuen 0761−46-1009

Touryou Touryou Jidou Club Touryou Shougakkou 0761−47-0555

Nomi Nomi Jidou Club Nomi Shougakkou 0761−24-0282
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Transporte de crianças para/
da creche/pré-escola quando 
os pais ou responsáveis não 
podem leva-las ou buscá-las
� ☎TEL⑩

- O Centro de Suporte à Família de Ko-
matsu pode ajudar -
Elegibilidade 
Crianças de 2 meses à idade do ensino primário 
(6 º ano)
Detalhes do serviço 
O Centro de Suporte à Família de Komatsu é uma 
organização composta por pessoas que desejam re-
ceber ajuda na criação infantil (solicitantes) e pes-
soas que desejam ajudar (cooperadores), e é necessá-
rio tornar-se membro antes de usar o serviço 
(Associação gratuita).
Local para associação 
Centro de Suporte à Família de Komatsu ou qual-
quer creche/pré-escola. 
Custo
Dias da semana : 7:00 às 19:00, ¥600 / hora
De manhã cedo / noites / finais de semana / feria-
dos: ¥700 / hora
Assistência de emergência: ¥800 / hora

Apoio a famílias monoparentais 
com filhos pequenos� ☎TEL⑧

Os seguintes serviços de suporte estão disponíveis.
Para melhor atender às necessidades dos pais, tam-
bém temos equipes de apoio à independência de 
mães e pais solteiros.

Auxílio Infantil ☎TEL⑧
1. Elegibilidade
Pais ou responsáveis pela criança até que esta tenha 
se formado no ensino médio (até 31 de março após 
o aniversário de 15 anos).
2. Valor do auxílio

Nome do serviço
Eligibilidade

Mãe 
solteira

Pai
solteiro Viúva

Auxílio Sustento Infantil ○ ○

Auxílio Médico para Fa-
mília Monoparental ○ ○

Empréstimos de assistên-
cia social para mães ou 
pais solteiros e viúvas 

○ ○ ○

Auxílio médico para viú-
vas ※ ○

Fundo “Sukoyaka” para 
órfãos por acidentes 
de trânsito/desastres na-
turais etc.

○ ○

Auxílio para órfãos por 
acidentes de trânsito ○ ○

Estadia curta ○ ○

Estadia de crepúsculo ○ ○

Programa de auxílio para 
uso de clubes de ativida-
des pós-aula para família 
monoparental

○ ○

Subsídio à taxa de uso do 
Centro de Suporte à Fa-
mília de Komatsu para 
família monoparental

○ ○

Apoio na busca de empre-
go ○ ○ ○

Subsídio de passe de tem-
porada da JR (para quem 
recebe o auxílio sustento 
infantil)

○ ○

Idade da criança
Valor do auxílio 

infantil
(por criança / mês)

Menos de 3 anos ¥15,000

Mais de 3 anos 
até o final da 
escola primária
(shougakkou)

(Primeira ou se-
gunda criança) ¥10,000

(Terceira criança 
em diante) * ¥15,000

No ensino fundamental 
(chuugakkou) ¥10,000

Famílias que excedem o limi-
te de renda (valor fixo) ¥5,000
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*A “terceira criança em diante” refere-se apenas 
quando se conta os filhos que ainda não se gra-
duaram no ensino médio (até o 31 de março se-
guinte ao seu aniversário de 18 anos).

3. Época de pagamento
O auxílio é depositado 3 vezes ao ano, em fevereiro, 
junho e outubro, e referem-se aos valores acumula-
dos até o mês anterior ao depósito.

Auxílio Médico Infantil
� ☎TEL⑧

Elegibilidade
Crianças desde a idade de 0 ano até o dia 31 de 
março seguinte ao aniversário de 18 anos.
Data de início
Desde o nascimento ou desde o dia em que a crian-
ça se mude para a cidade de Komatsu.
Valor do auxílio
Ao utilizar um serviço médico na província de 
Ishikawa, você não precisará pagar a despesa asso-
ciada ao tratamento médico através do seguro de 
saúde, independentemente do status como paciente 
ambulatorial ou de internação.
Entretanto, você deve apresentar o cartão de seguro 
de saúde e o cartão de beneficiário de auxílio médi-
co infantil, toda vez que for utilizar o serviço médi-
co.
Por favor ligue para ☎�⑧ para mais detalhes.

Auxílio Médico para Família 
Monoparental� ☎TEL⑧

Elegibilidade
Mães ou pais solteiros.
Valor do auxílio
Você receberá o reembolso de todas as despesas mé-
dicas pagas através do seguro de saúde subtraindo 
¥500 do total de cada mês,  independentemente do 
status como paciente ambulatorial ou de interna-
ção.
* Não aplicável quando o total de despesas médicas  

do mês for de ¥500 ou menos.
* A eligibilidade para o auxílio dependerá da renda 

do solicitante.

Período de acompanhamento 
médico de grávidas e crianças 
até 3 anos� ☎TEL⑪
(Informações�atualizadas�em�abril�de�2020)

Ao confir-
mar a gra-
videz

Serão emitidos a caderneta de saúde ma-
terno-infantil e o manual de saúde mater-
no-infantil (onde estão os formulários para 
os exames periódicos pré-natal, pós parto e 
da criança até 3 anos)
Hora/dia disponíveis para emissão: 8:30 - 
17:00 dias úteis
Local: Sukoyaka Center
Itens necessários: certificado de gravidez e 
documento que demonstra o seu número 
individual (My Number)

Durante a 
g r a v i d e z 
até o parto

(Sobre os formulários de exames periódi-
cos)
⃝ Calendário de exames pré-natais (de 

acordo com a semana de gravidez)
(Siga as recomendações do seu médico sobre 
o calendário das consultas pré-natais)

⃝ Exame dental para a gestante: no meio 
da gravidez

⃝ Exame de saúde geral pós-parto: dentro 
de 50 dias após o parto

Nascimento

【Manual do bebê saudável (Sukoyaka na 
akachan techou) 】: ao fazer o registro de 
nascimento na Divisão de Serviços ao Ci-
dadão, será fornecido um livreto contendo 
formulários para imunização e questioná-
rios de saúde.
【Exame de triagem auditiva neonatal】: 
subsídio parcial do exame auditivo neona-
tal (uso nos primeiros 3 meses após o nas-
cimento)
【Visita ao bebê】: uma enfermeira ou 
parteira de saúde pública visitará a sua 
casa, medirá o peso, lhe dará conselhos so-
bre cuidados infantis e explicará sobre o 
calendário de imunização (você será con-
tactado pelo agente responsável pela visita 
após o parto).

Consulta Período Consulta Período

1a
Primeiro exame 
após a confirma-
ção da gravidez 

8a Semana 30 - 31

2a Semana 12 - 15 9a Semana 32 - 33
3a Semana 16 - 19 10a Semana 34 - 35
4a Semana 20 - 23 11a Semana 36
5a Semana 24 - 25 12a Semana 37
6a Semana 26 - 27 13a Semana 38

7a Semana 28 - 29 14a Semana 39 ou 
posterior
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* Se você precisar de um intérprete, consulte os es-
tabelecimentos que planeja usar.

* Subsídios de taxa são fornecidos nos casos abaixo. 
Entre em contato com o estabelecimento para ob-
ter mais detalhes.

• Você usou um serviço médico fora da província de 
Ishikawa para fazer um exame pré-natal ou do 
bebê, porque você optou por dar à luz na provín-
cia onde seus pais moram (Satogaeri Shussan);

• Você usou todos os formulários para as 14 consul-
tas pré-natais e teve de solicitar mais exames após 
a data prevista de nascimento (subsídio para até 3 
exames extras).

É muito difícil dar à luz e criar um filho fora de seu 
país de origem, com um idioma e cultura diferentes. 
Se não tiver certeza de algo ou se sentir preocupado, 
entre em contato com a Divisão Infanto-Familiar. 
Também recomendamos que você participe das au-
las de educação infantil realizadas no Sukoyaka Cen-
ter e em sua região, para aprender sobre como criar 
uma criança no Japão.

Divisão Infanto-Familiar�☎TEL⑧
Sukoyaka Center � ☎TEL⑪

Consulte sobre qualquer coisa relacionada à criação 
de filhos, até mesmo as pequenas dúvidas.
Dias úteis: 8:30 às 17:00 (não disponível nos finais 
de semana e feriados)
* Entre em contato com o Sukoyaka Center ☎⑪� 

para assuntos relacionados à imunização infantil.
* Também estão disponíveis aulas sobre gravidez, 

desmame etc., bem como consultas sobre cuida-
dos infantis. Entre em contato com o centro para 
obter mais informaçõess.

Dentro de 3 
meses após 
o nascimen-
to

【Exame de saúde geral do recém-nascido】: 
use o primeiro formulário de exame do 
bebê que está no manual de saúde mater-
no-infantil.
Você pode consultar com qualquer obste-
tra, pediatra, médico geral de qualquer clí-
nica ou hospital dentro de Ishikawa.

4 meses Consulta de saúde do 4º mês: você recebe-
rá uma notificação.

9-11 me-
ses

【Exame de saúde geral do bebê】: use o 
segundo formulário de exame do bebê que 
está no manual de saúde materno-infantil.
Você pode consultar com qualquer pedia-
tra, médico geral de qualquer clínica ou 
hospital dentro de Ishikawa.

1 ano e 
meio

【Exame de saúde de 1 ano e meio do in-
fante】: você receberá uma notificação.  O 
exame será realizado no mês em que a 
criança completa 1 ano e 7 meses.

3 anos

【Exame de saúde de 3 anos do infante】: 
você receberá uma notificação. O exame 
será realizado no mês em que a criança 
completa 3 anos e 4 meses.

Força de Autodefesa (Jieitai)
Hagoroma

Sukoyaka
 Center

Hospital 
Municipal de

 Komatsu

Ginásio Esportivo Geral 
de Komatsu

NTT Ginásio 
Esportivo 
de Suehiro

Aeroporto de Komatsu

Jonan

Prefeitura de Komatsu

Mukaimotoori-
machi

Estação de Komatsu

← Cidade 
 de Kaga

Cidade 
de Kanazawa

Kitaasai-
machi

Hinode-
machi

Sono-
machi

Heiwado

Entre em contato 
conosco se tiver 
alguma dúvida sobre 
como criar seus filhos

Disque-ajuda 
para pais e 
mães

Segunda a Sexta
(exceto sábados, domingos e feriados)
8:30 - 17:00
0761-21-0101
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Sistema de Seguro de Assistência 
Social(Kaigo Hoken ) ☎TEL⑫

Todas as pessoas de mais de 40 anos são obrigadas a 
inscrever-se no seguro de assistência social. Todos 
com mais de 65 anos e todos de 40 a 64 anos que já 
são inscritos no seguro de saúde são inscritos auto-
maticamente no seguro de assistência social. Não 
são necessários procedimentos especiais para inscri-
ção.

Segurados Categoria 1 Segurados Cate-
goria 2

Pessoas a 
serem ins-
critas

Maiores de 65 anos

Pessoas entre 40 
e 64 anos inscri-
tas no seguro de 
saúde

Elegibilidade

● Pessoas com proble-
mas físicos compro-
metidos, como estar 
acamado ou pessoas 
que necessitam de 
cuidados contínuos, 
como alimentação, ba-
nho e ir ao banheiro 
devido a demência (si-
tuação de necessidade 
de assistência e cuida-
dos a longo prazo ou 
Youkaigo reconheci-
da)

● Pessoas que podem 
fazer a maioria das 
atividades indepen-
dentemente, porém re-
querem assistência ou 
cuidados preventivos 
devido à fragilidade 
(situação de necessi-
dade de suporte ou 
Youshien)

Pessoas com 
necessidade de 
assistência reco-
nhecida devido 
a alterações na 
saúde mental e 
ou física rela-
cionadas ao en-
velhecimento 
provocadas por 
uma dentre 16 
doenças pré-es-
tabelecidas.

Forma de 
pagamento 
do seguro 

Em geral, o pagamento 
é deduzido automatica-
mente da pensão por 
idade, por contribuição, 
por morte ou por invali-
dez

Pagamento jun-
to com o seguro 
de saúde no qual 
a pessoa está ins-
crita.

Porcertagem 
do valor a 
pagar ao uti-
lizar o servi-
ço

Em geral, ao utilizar um 
dos serviços do seguro de 
assistência social, o segu-
rado deve pagar 10%, 
20% ou 30% do total

Veja ao lado

Procedimentos necessários para uti-
lizar o seguro de assistência social
Existem duas maneiras de utilizar os serviços de as-
sistência social (incluindo o Programa de Suporte 
Sênior Hatsuratsu * 1): ① solicite o reconhecimento 
de necessidade de assistência ou ② solicitação atra-
vés do resultado da Lista de Verificação Básica 
(Kihon Check list) * 2. Via de regra, o procedimento 
deve ser realizado pelo próprio indivíduo (um mem-
bro da família pode realizar quando não for possível 
ser feito pelo interessado).
Documentos necessários
①�Declaração escrita do médico;
②��Cartão do seguro de assistência social;
③��Cartão do seguro desaúde (apenas para pessoas 

entre 40 e 64 anos);
④��Cartão de número individúal (My Number 

Card);
⑤��Comprovante de identificação do membro da 

família que está sendo o procurador (por exem-
plo, carteira de motorista ou cartão de número 
individual (My Number Card).

*1  O Programa de Suporte Sênior Hatsuratsu é ad-
ministrado pela cidade de Komatsu e fornece as-
sistência preventiva e suporte a atividades diárias 
para as pessoas que atendem aos critérios de ne-
cessidade de assistência níveis 1 ou 2 ou cujas 
respostas à Lista de Verificação Básica atendem a 
certos critérios.

*2  A Lista de Verificação Básica é uma lista de veri-
ficação criada pelo Ministério da Saúde, Trabalho 
e Bem-Estar, composta por 25 perguntas. 
Quando respondida pelo interessado, os cuida-
dos preventivos necessários para ele podem ser 
identificados.

Assistência / Bem-estar / Cuidados Médicos
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Procedimentos para o uso de serviços de assistência social / Programa de 
Suporte Sênior Hatsuratsu

Compareça ao balcão do Serviço de Assistência ao Idoso (Centro de Atendimento ao Idoso).
Eles perguntarão sobre as suas necesidades e que tipo de ajuda você precisa.

●��Apenas requer serviços diários (Day service) ou ser-
viços de cuidado domiciliar (Houmon Kaigo)

●�Preocupado com a fraqueza nas pernas etc

Responder às 25 perguntas（maiores de 65 anos）.
※  Pessoas entre 40 e 64 anos necessitam requerimen-

to para reconhecimento de assistência

Lista de verificação básica
Consentimento / Investigação

•  Se você cumpre os requisitos, poderá utilizar os ser-
viços do Programa de Supporte Sênior Hatsuratsu.

•  O cartão de assistência social que confirma sua elegi-
bilidade será enviado pelos correios. 

Confirmação de elegibilidade através da lista de verifi-
cação básica

O Centro de Assistência ao Idoso criará um "Plano de 
Cuidados Hatsuratsu" personalizado, baseado em cada 
condição e necessidades.

Criação do plano de gerenciamento de cuidados pre-
ventivos

Reunião do plano de assistência (pode não haver em alguns casos)
Reunião de gerentes de serviço

Acesso aos serviços de cuidados preventivos ou de su-
porte do cotidiano do Programa de Suporte Sênior Ha-
tsuratsu

●��Agravamento da mência  
●��Interesse em alugar equipamentos
●��Interesse em reforma adaptativa  
● �Interesse em ingressar em estabelecimento de cuidados

Requerimento para reconhecimento de assistência e 
cuidados

Um agente avalia o estado físico e mental

Avaliação por visita

Os resultados do agente serão inseridos para o julga-
mento primário

Decisão primária por computador

A comissão composta por profissionais realizará o jul-
gamento secundário

Comissão de avaliação de reconhecimento de necessi-
dade de assistência 

・�O valor limite de uso é determinado de acordo com 
o nível reconhecido: assistência (Youshien 1 ou 2) ou 
de assistência e cuidados a longo prazo (Youkaigo 1, 
2, 3, 4 ou 5).
・�As pessoas consideradas inelegíveis para assistência 

podem utilizar o Programa de Suporte Sênior 
Hatsuratsu, dependendo das respostas da Lista de 
Verificação Básica.

Reconhecimento de assistência e cuidados (youkaigo 
nintei)

Se você deseja receber serviços de assistência em casa, 
precisa criar um plano de assistência e cuidados (plano 
de cuidados) e notificar a empresa solicitada.

Notificação da companhia de serviço de assistência e 
cuidados

Ao consultar uma empresa de suporte de assistência 
domiciliar, o gerente de assistência (care manager) ela-
borará um plano de serviço com base em seus anseios, 
suas condições físicas e mentais e também de acordo 
com o nível de necessidade de assistência.

Criação de um plano de serviço de assistência

Acesso aos serviços de assistência e cuidados, cuidados 
preventivos etc.

A solicitação é para que o Centro de Atendimento ao 
Idoso possa criar um plano de gerenciamento de cui-
dados preventivos (Plano de Cuidados Hatsuratsu).

Envio do pedido de cuidados preventivos através do 
Centro de Atendimento ao Idoso
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Serviços de assistência e cuidados a longo prazo (Youkaigo  1 a 5)
Em sua casa
Serviços no domicílio
●Cuidados de assistência (serviços de home help)
●Serviços de banho 
●Serviços de enfermagem
●Serviços de reabilitação
●Serviços de educação para recuperação em casa

Serviços de Day Care   
(frequentando uma instituição)
●Cuidados de assistência (day service)
●Serviços de reabilitação (day care)

Serviço de admissão de curto prazo
●Cuidados de assistência a atividades diárias 
●�Cuidados para recuperação da saúde
* �Custos para alimentação são arcados individualmen-

te. Para pessoas de baixa renda, há um programa de 
reduçã de custos.

Outros
　●�Cuidado diário de enfermagem para inquilinos de 

instituições especializadas
　●�Aluguel de equipamentos assistivos
　* �Os itens disponíveis para pessoas com nível You-

kaigo 1 são mais limitados.
★�●Vendas de equipamentos assistivos específicos
　* Apenas equipamentos de fornecedores especifica-

dos.
★●Ajuda de custo para reformas adaptativas na casa
　●Ajuda de assistência domiciliar
　★�Uso com limites e restrições. Entre em contato 

com o Serviço de Assistência ao Idoso antes da 
solicitação.

Em instituições
●�Instituição de longa permanência para idosos (Ins-

tiuição para recuperação de idosos)
●Instiuição de Saúde e Assistência para Idosos
●�Instituição de Assistência e cuidados médicos para 

recuperação
●�Hospital de cuidados e assistência médica a longo 

prazo
* �Custos para alimentação são arcados individualmen-

te. Para pessoas de baixa renda, há um programa de 
redução de custos.

Serviços em meio à comunidade
*�Serviços que oferecem assistência na vida das pessoas 
nas localidades em que estão acostumadas a viver.
●�Assistência e cuidados domiciliar oferecidos em ho-

rários noturnos 
●�Serviços de day care para pessoas com demência
●�Assistência e cuidados domiciliar multifuncional de 

pequena escala
●�Assistência de enfermagem domiciliar multifuncio-

nal de pequena escala
●�Serviços comunitários de assistência e cuidados para 

pessoas com demência (group home)
●�Serviços comunitários de assistência e cuidados a 

idosos em meio à comunidade local
　Assistência e cuidados diários do residente
●�Assistência e cuidados durante o dia (day care) em 

meio à comunidade

Guarde com cuidado o seu cartão do 
seguro!
Seu cartão do seguro prova que você está inscrito no 
seguro de assistência social e é necessário para o re-
conhecimento de assistência e cuidados e utilizar os 
planos de assistência social. Mantenha-o em um lo-
cal seguro.
・  Os cartões do seguro são emitidos para todas as 

pessoas com 65 anos ou mais e as pessoas com 
idades entre 40 e 64 anos que foram reconheci-
das como tendo necessidade de assistência e cui-
dados a longo prazo.

・  Notifique se houver alterações no seu endereço 
ou nome.

Serviços pra pessoas que requerem 
cuidados preventivos ou suporte  
(Youshien  1, 2 ou elegíveis※)

Administrado pelo Centro de Atendimento ao 
Idoso que elabora o plano de cuidados.

◆�Programa de Suporte Sênior Hat-
suratsu  (cuidados preventativos / 
serviços de suporte ao cotidiano)

Serviços para pessoas certificadas com necessidade de 
assistência 1 ou 2, ou para os elegíveis ao programa.

Serviço de 
Day Care 

Day service (serviço de cuidados profes-
sionais de enfermagem)
Hatsuratsu day (serviço de assistência bá-
sica)
Mini day (serviço administrado pela co-
munidade)
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Serviços de 
visita domi-
ciliar

Assistência e cuidados de enfermagem 
(serviço de cuidados professionais de en-
fermagem)
Assistência no cotidiano (serviço de as-
sistência básica)
Clube de apoio à comunidade (serviço 
administrado pela comunidade)

Serviços com-
binados de 
day care / vi-
sita domici-
liar

Cuidados preventivos intensivos de cur-
to prazo (suporte intensivo ao sair do 
hospital)

Outros Gestão de cuidados preventivos (plano 
de cuidados Hatsuratsu)

◆Serviços de Cuidados Preventivos 
Serviços para aqueles com nível Youshien 1 e 2

Serviços de 
Day Care Reabilitação (day care)

Serviços do-
miciliares

Cuidados de banho
Cuidados de enfermagem
Reabilitação
Educação para recuperação em casa

Serviços de 
admissão a 
curto prazo

Cuidados de assistência de atividades 
diárias para prevenção de assistência a 
longo prazo
Cuidados para recuperação da saúde e 
prevenção de assistência a longo prazo 
（Custos para alimentação são arcados 
individualmente. Para pessoas de baixa 
renda, há um programa de redução de 
custos.)

Outros

Cuidado diário de enfermagem para pre-
venção de assistência a longo prazo à in-
quilinos de instituições especializadas
Aluguel de equipamentos assistivos para 
prevenção de assistência a longo prazo 
(variedade limitada)
Vendas de equipamentos assistivos espe-
cíficos para prevenir a necessidade de as-
sistência a longo prazo
* Apenas equipamentos de fornecedores 
especificados. Uso com limites e restri-
ções.

Ajuda de custo para reformas adaptati-
vas na casa (uso com limites e restrições)  
Cuidados para prevenir a necessidade de 
assistência a longo prazo

◆�Serviços de cuidados preventivos em 
meio à comunidade

Serviços para pessoas com nível Youshien 1 ou 2

Serviços que 
dão suporte 
no cotidiano 
das pessoas 
nas localida-
des onde es-
tão acostu-
madas a viver

Day care para pessoas com demência de 
cunho preventivo
Assistência e cuidados domiciliar mul-
tifuncional de pequena escala de cunho 
preventivo
Serviços comunitários de assistência e 
cuidados para pessoas com demência 
(casas de grupo) de cunho preventivo
*  Não disponível para pessoas de nível 

Youshien 1.

Valor limite de uso
• Os serviços domiciliares podem ser usados até o 
valor limite de uso de acordo com cada nível abai-
xo.

• Se o valor limite de uso for excedido, o segurado 
deverá pagar o excesso.

Valor limite de uso nos serviços domiciliares
(Por mês)

Youshien 1 / elegíveis ¥50.320

Youshien 2 ¥105.310

Youkaigo 1 ¥167.650

Youkaigo 2 ¥197.050

Youkaigo 3 ¥270.480

Youkaigo 4 ¥309.380

Youkaigo 5 ¥362.170

※ “Elegíveis” refere-se a pessoas com 65 anos ou 
mais que atendem aos critérios da lista de verifi-
cação básica para elegibilidade no programa.
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Em caso de despesas elevadas nos 
serviços de assistência e cuidados

•Um limite máximo de despesa individual é garantido 
de acordo com a renda para que os custos de para o 
segurado (taxa de 10 a 30% que deve ser paga pelos 
serviços) não fiquem demasiados caros.

•Se o uso mensal de serviços em uma mesma família 
(excluindo refeições e custos residenciais) excede-
rem os valores abaixo, o excedente será reembolsa-
do através de solicitação. A solicitação é necessária 
apenas na primeira vez. Os reembolsos conse-
quentes serão depositados automaticamente na 
conta registrada pelo solicitante.

Limite máximo de custos arcados pelo segurado (por mês)*1

Categoria Limite por 
família

Limite 
individual

Beneficiários do auxílio-subsis-
tência (seikatsu hogo) ¥15.000 ¥15.000

Q u a n d o 
todos os 
membros 
das família 
são isentos 
de imposto 
municipal

●�Recebendo pen-
são básica por 
idade
●�Quando a renda 

do ano anterior 
+ renda de pen-
são tributável for 
até ¥800.000

¥24.600 ¥15.000

Quando a renda 
do ano anterior + 
renda de pensão 
tributável ultrapas-
sar ¥800.000

¥24.600 ¥24.600

Famílias que pagam imposto 
municipal*3 ¥44.400 ¥44.400

Pessoas com rendas compará-
veis a média do trabalhador 
ativo*2

¥44.400 ¥44.400

*1  Excluindo refeições e custos residenciais e gastos 
de cunho pessoal.

*2  “Pessoas com rendas comparáveis a média do tra-
balhador ativo” refere-se a pessoas com renda 
igual ou maior que ¥3.830.000, que esteja mo-
rando com familiar(es) que seja assegurado de ca-
tegoria 1 com renda tributável de ¥1.450.000 ou 
maior, totalizando ¥5.200.000 ou mais.

*3  Para pessoas com 65 anos ou mais (incluindo 
aquelas que não usam serviços) em famílias em 
que a taxa de encargo é de 10%, foi estabelecido 
um limite superior de ¥446.400 por ano 
(¥37.200 × 12) (limitado a 3 anos) (medida de 
mitigação estabelecida em agosto de 2017). 

Centros de Atendimento ao 
Idoso ☎TEL⑫

Os Centros de Atendimento ao Idoso (centro de su-
porte à inclusão na comunidade) são locais que 
prestam serviços de consultas com agentes especiali-
zados multidisciplinares com relação a assistência de 
cuidados, bem-estar social, saúde e tratamento mé-
dico para que os idosos da comunidades possam 
permanecer vivendo na região onde estão acostuma-
dos a viver. Existem 10 centros na cidade de Koma-
tsu.

Funções principais

(1) 
Projetos de Su-
porte Abrangen-
te

Consulta, apoio e monitoramento 
contínuo para idosos da comunida-
de, visitas aos usuários de serviços 
de cuidados preventivos e recomen-
dações à classes educativas, apoio à 
proteção de direitos (sobre sistema 
de curatela, abuso de idosos etc.), 
apoio às atividades da comunidade, 
consulta a gerentes de assistência, 
etc.

(2) 
Intermediação e 
Coordenação 

Coordenação entre organizações re-
lacionadas nas comunidades, possi-
bilitando a comunicação entre ci-
dadãos e prefeituras, etc.

(3) 
Outros

Suporte designado para assistência 
preventiva (gerentes de assistência) 
e gerenciamento de cuidados pre-
ventivos para pessoas com seguro 
de assistência social com certifica-
ção para nível Youshien 1 ou 2. 

Horário de funcionamento
Dias úteis 8:30 a 17:30 (fechado em finais de sema-
na, feriados e período de ano novo)
Em caso de emergência, entre em contato com um 
dos locais na página seguinte (suporte 24h).
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Locais e telefone para contato

Nome do Centro Telefone Área responsável
 (Zona escolar) Corporação consignada Endereço

Ma r u n o u c h i /
Rojou
Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-23-5225

Rojou
Daiichi (exceto Ito-machi, 
Shirae-machi, Shiramatsu-
-machi)

Corporação Médica Es-
pecial
Associação Katsuki 

Rojou Clinic 1F, Doiha-
ramachi 175

Ma r u n o u c h i /
Rojou
2º. Centro de Apoio 
ao Idoso 

0761-22-5070

Chishou (exceto Kamimaki-
machi, Shimomaki-machi)
Daiichi (Ito-machi, Shirae-
-machi, Shiramatsu-machi)

Corporação Médica As-
sociação Taya 

Orange House 1F casa 
de idosos com serviços 
de assistência, Sono-
machi 155-1

Ataka/Itazu
Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-41-6055 Ataka (incluindo Kamimaki-
machi, Shimomaki-machi)

Corporação de Serviço 
de Bem-Estar Social As-
sociação Asahi

Care House Famille 
1F, Ataka-machi Ru-
1-8 

Ataka/Itazu
2º. Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-46-6192 Inumaru, Araya, Nomi
Corporação de Serviço 
de Bem-Estar Social
Associação Meihou 

Meihou-no-Sato, 
Bi rugawa-mach i -
-nishi 103-1

Shouyou/Miyuki
Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-22-2280 Mukaimotoori, Noshiro, 
Rendaiji

Corporação de Serviço 
de Bem-Estar Social
Associação Souju 

Souju-en 1F, Mukai-
motoori-machi Ho-31

Shouyou/Miyuki
2º. Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-46-6883 Imae, Kushi, Hizue Corporação Médica 
Associação Niyu 

Koya Building 1F, 
Imae-machi 1-428

Kokufu/Nakaumi
Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-47-2921 Kokufu, Nakaumi, Touryou Corporação Médica As-
sociação Taya 

Green Port Komatsu 
1F, Iwabuchi-machi 
46-2

Shoutou
Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-46-8211 Kaneno, Hasadani, Nishio

Corporação de Serviço 
de Bem-Estar Social
Associação JA Komat-
su Fukushikai 

JA Kirara-mae
Nagatani-machi 50-5 

Nanbu
Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-65-3131 Awazu, Nata, Yatano
Corporação de Serviço 
de Bem-Estar Social
Jishoen

Casa de Assistência 
Jishoen (entrada em 
frente à entrada do 
day service), Kamia-
raya-machi So-4-10

Nanbu
2º. Centro de Apoio 
ao Idoso

0761-44-5750 Tsukizu, Kiba, Futsu Corporação Médica As-
sociação Chourei 

Yatano-machi Fu-98-1
(Kasuga-chou)
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Serviços de apoio à vida saudável 
para idosos em comunidades  
 ☎TEL⑫

Os serviços a seguir possibilitam que os idosos con-
vivam com suas famílias nas comunidades com as 
quais estão familiarizados, fornecendo cuidados 
preventivos para estilos de vida ativos e saudáveis.

◆Salão Iki-iki�☎⑫
Reuniões semanais em centros comunitários próxi-
mos, focados na saúde das pernas através de exercí-
cios leves, recreação e jogos, além de conversas des-
contraídas acompanhados de um chá / café. As 
reuniões são realizadas com o objetivo de criar cír-
culos de amizades na comunidade, impedir o isola-
mento e para promover motivações de vida aos par-
ticipantes. O salão é coordenado por assistentes 
sociais, voluntários da promoção da saúde das per-
nas e membros do clubes de idosos.

◆  Auxílio para pagamento de acupuntura 
/ moxabustão / massagem�☎⑫

Auxílio parcial no pagamento para tratamentos de 
acupuntura, moxabustão e massagem, que promo-
vem melhora nos movimentos das atividades de 
vida diária.
Por sessão 
¥1.000 (através de cupons de desconto), máximo de 
18 cupons / ano
Elegibilidade
○  Pessoas com 70 anos ou mais
○  Pessoas com 65 anos e portador de deficiência 

física (grau 1 a 3)
○  Pessoas com 65 anos ou mais portador de defi-

ciência intelectual (A / B)

◆  Serviço de cabeleireiro a domicílio � ☎⑫
Disponível para pessoas que moram em casa com 65 
anos ou mais com certificação de Youkaigo nível 3 a 5.
Custo 
¥1.000 / visita

◆  Serviço de desinfecção a seco de rou-
pa de cama�☎⑫

Desinfecção do colchão do futon etc. para idosos 
que moram em casa com 65 anos ou mais e certifi-
cado como Youkaigo 3 a 5.
Custo 
¥1.500 / vez

◆  Serviço de refeições�☎⑫
Serviço de fornecimento de refeição e checagem do 
estado geral de pessoas com 65 anos ou mais que 
precisam de monitoramento e têm dificuldades em 
cozinhar. Refeições equilibradas são fornecidas e o 
bem-estar da pessoa é verificado.
Custo 
Refeição regular: ¥400 / cada. Refeição de dieta es-
pecial devido a doença: ¥570 / cada.
Frequência 
Máximo de 2 refeições (almoço / jantar) por dia (ex-
ceto domingos, feriados e ano novo)
Elegibilidade 
Famílias compostas exclusivamente de idosos; famílias 
compostas exclusivamente de deficientes físicos.

◆  Cupons de desconto para itens de assistência 
e cuidados de familiares ☎⑫

Elegibilidade 
Idosos que moram em casa com 65 anos ou mais 
que tenham certificação de Youkaigo (nível 3 a 5) 
que necessitam de itens de assistência e cuidados.
Valor do desconto 
Um cupom de ¥5.000 / mês (válido apenas em lojas 
registradas em Komatsu)
Itens disponíveis 
Fraldas para adultos, absorvente de urina, luvas des-
cartáveis, agentes de limpeza (incluindo toalhetes 
para o corpo), xampu seco, lençóis impermeáveis, 
espessante, desodorante, itens para higiene bucal.

◆  Sistema de Alarme de Segurança�☎⑫
Um dispositivo para alarme de emergência e confir-
mação de bem-estar é instalado na casa do usuário. 
Quando o botão é pressionado, é feita uma conexão 
com o centro de apoio para que o suporte seja for-
necido. O centro é notificado automaticamente so-
bre incêndios por meio de um detector de fumaça e 
também outras emergências podem ser notificadas 
através do dispositivo de confirmação do bem-estar. 
Outras formas de verificações de bem-estar também 
são implementados como telefonemas programados 
(2 vezes por mês).
Elegibilidade 
Pessoas que moram sozinhas com 65 anos ou mais; 
famílias compostas apenas por idosos
Custo 
¥400 / mês
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◆  Serviço de localização�☎⑫
Um pequeno dispositivo GPS é emprestado para 
permitir o rastreamento de idosos que correm risco 
de se perder por ter suas funções de orientação afe-
tadas etc. Quando a pessoa que está usando o dispo-
sitivo se perde, o rastreador permite a busca de sua 
localização e ajuda a sua família a encontrar de ma-
neira mais rápida. 
Elegibilidade 
Famílias e prestadores de cuidados de indivíduos 
com 65 anos ou mais de idade que correm risco de 
se perderem devido à demência.
Custo 
¥500 / mês

◆  Estadia de curta duração para treinamento e 
instruções do cotidiano ☎⑫

Para indivíduos com 65 anos ou mais que não pos-
suem certificação de Youshien ou Youkaigo mas re-
querem cuidados temporários. Um quarto que este-
ja disponível em um lar especial de idosos ou locais 
semelhantes é usado para fornecer apoio e treina-
mento sobre o cotidiano por um período máximo, a 
princípio, de 7 dias (a cada seis meses).
Custo 
¥2,000 / dia (¥500 / dia para famílias isentas de im-
posto municipal)

◆  Projeto de casas de banho para idosos� ☎⑬
Elegibilidade 
Pessoas com 65 anos ou mais (elegíveis a partir do 
dia anterior ao aniversário de 65 anos)
Detalhes 
Desconto de ¥200 em uma das 8 casas de banho 
afiliadas da Associação de Casas de Banho para os 
titulares do "cartão yuttari". Pode ser usado em 
qualquer dia de funcionamento. Limite máximo de 
12 vezes / ano (depende do mês de solicitação).

◆ Outros serviços�☎⑫
・  Fornecimento de aparelhos de utilidade diária
Fogões por indução IH (pagamento pode ser exigi-
do dependendo da renda), extintores automáticos, 
alarmes / sensores de incêndio
・  Subsídio para reformas de casa para apoio de 

independência
Para pessoas com 65 anos ou mais com certificação 
Youshien ou Youkaigo (com limitações no valor do 
subsídio de acordo com cada indivíduo).
Necessário requerimento antes do início das reformas. 
Entre em contato e faça uma consulta com antecedência.

Casa de cuidados para idosos
 ☎TEL⑫

Instituições para pessoas com 65 anos ou mais (via 
de regra) que têm dificuldade em morar em suas 
próprias casas devido a razões domésticas ou econô-
micas.

Nome da 
Instituição Localização Tipo de 

Instituição Telefone

Souju-en
M u k a i -
motoori-
-machi

Casa de cui-
dados para 
idosos

0761-22-0786

Daini 
Souju-en

Tsukizu-
-machi

Casa de cui-
dados para 
idosos

0761-43-2771

Jishouen Kamiaraya-
-machi

Casa de cui-
dados para 
idosos (defi-
cientes vi-
suais)

0761-65-1800

◆Centros de bem-estar dos idosos
Senshou-
kaku

Hanasaka-
-machi

Salões, ba-
nhos coleti-
vos

0761-41-1316

Centro de 
bem-estar 
dos idosos 
de Chuo 
(Rojo Cen-
ter)

Aioi-ma-
chi

Salas de uso 
recreativo e 
educativos 
etc.

0761-22-0322

Dedução especial para declarações 
de imposto de renda

● Deduções para pessoas com deficiên-
cia e certificação de necessidade as-
sistência e de cuidados a longo prazo

É necessária requerimento para receber uma dedu-
ção por pessoa com deficiência no ato da declaração 
de imposto de renda ou declaração de imposto mu-
nicipal.
※  Não é necessário para quem já possui a carteira 

de portador de deficiência ou o certificado de 
dedução por deficiência física.
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Elegibilidade
Pessoas com 65 anos ou mais que 
moram em Komatsu e atendem a 
um dos critérios a seguir

Pessoas com in-
capacidade

① Incapacidade intelectual (leve / 
média)

②Incapacidade física (nível 3~6)

③Semi-acamados

Pessoas com in-
capacidade ser-
vera

①Incapacidade intelectual severa

②Incapacidade física (nível 1~2)

③Acamados (permanentes)

Como requerer

Envie o formulário de inscrição que 
pode ser obtido na Divisão de Assis-
tência ao Idoso (Prefeitura) ou nos 
Centros de Serviços Administrativos 
(da Região Sul ou em frente à Estação 
Komatsu).

Observação

Quando for necessária a verificação 
através de uma instituição médica, 
dependendo do caso, a solicitação 
pode não ser aprovada.

● Dedução de gastos com fraldas geriátri-
cas

Um certificado de elegibilidade de dedução para 
fraldas usadas durante 2020 (para declaração feita 
no ano de 2021) será emitido para as pessoas que 
atenderem aos critérios abaixo. Caso se enquadre, 
faça sua solicitação.

Elegibilidade

Pessoas com certificação de Youkaigo, 
que estão solicitando a dedução de des-
pesas com fraldas a partir do segundo 
ano, para as quais os três itens a seguir 
podem ser confirmados na declaração 
do médico principal (Shujii ikensho).

① Emitido durante 2020
      (Se o prazo de validade da atual certi-

ficação de Youkaigo for de 13 meses 
ou mais, e a declaração do médico 
principal não tiver sido emitida no 
ano aplicável, a declaração do médico 
principal do ano anterior, 2019, po-
derá ser usada.)

②  Declarando como condição de aca-
mado

③  Declarando haver possibilidade de 
incontinência urinária

Observação

Se o certificado de elegibilidade de de-
dução não puder ser emitido, peça ao 
seu médico um certificado de uso de 
fraldas, como de costume.
Se o formulário não estiver disponível 
nas instalações médicas, solicite um na 
Divisão de Administração Fiscal (Pre-
feitura).

A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  p a ra 
deficiência ☎TEL⑭

Caderneta
Tipos Elegibilidade

Caderneta de 
portador de 
deficiência fí-
sica

Pessoas (inclusive crianças) com defi-
ciência nos membros, visual, auditiva 
ou na função de órgãos internos. Po-
dem ser classificados entre os níveis de 
1a 6.

Caderneta de 
portador de 
defic i ênc i a 
intelectual

Pessoas (inclusive crianças) com defi-
ciência intelectual (cognitiva) de nível 
A (severo) ou B (médio ou leve).

Caderneta de 
portador de  
d efic i ênc i a 
psiquiátrica

Pessoas com incapacidade psiquiátrica 
de nível 1 a 3.

Programas principais
Programa Elegibilidade

Subsídio de 
gastos médi-
cos para defi-
cientes (inclu-
sive crianças)

○ Pessoas com caderneta de  portador 
de deficiência física de nível 1 a 3
○ Pessoas com caderneta de portador 

de deficiência intelectual A ou B
○ Pessoas com caderneta de portador 

de deficiência psiquiátrica nível 1

Auxílio infan-
til especial

Pessoas que sustentam uma criança 
(menor de 20 anos) com deficiência e 
que reside em sua casa.
○ Criança com caderneta de portador 

de deficiência física de nível 1 a 3, 4 
(parcial)
○ Criança com caderneta de portador 

de deficiência intelectual A ou B 
(parcial)
○ Criança com deficiência julgada 

como sendo tão severa quanto as de-
mais anteriores (psiquiátrica ou ou-
tras)

Auxílio para 
crianças com 
deficiência

Crianças (menor de 20 anos) morando 
em sua casa apesar da severa incapaci-
dade, necessitando de assistência con-
tínua dos cuidadores na vida diária 
(ex.: incapacidade severa nos braços, 
perda complete da função das pernas).

Auxílio espe-
cial para defi-
cientes

Deficientes de 20 anos ou mais moran-
do em sua casa apesar de severa incapa-
cidade, necessitando de assistência 
contínua dos cuidadores na vida diária 
(ex.: perda completa da função dos 
braços e pernas e em estado acamado).
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Subsídio para 
custos de equi-
pamentos de 
assistência

Portador de caderneta de deficiência 
física ou pessoa com doença rara, que 
requer equipamentos de assistência 
(ex.: cadeira de rodas, aparelho auditi-
vo, óculos, membro artificial etc.).

Fornecimento 
de equipamen-
tos para a vida 
diária

Fornecimento de equipamento para 
apoiar a vida diária das pessoas que vi-
vem em suas casas e têm deficiência fí-
sica ou intelectual ou uma doença rara 
de acordo com a gravidade da deficiên-
cia (ex.: camas especiais para pessoas 
com deficiência física). 

Sistema de 
táxi para as-
sistência so-
cial

Cupons de desconto da taxa básica do 
serviço de táxi para pessoas que moram 
em suas casas e possuem incapacidade 
para os membros inferiores, tronco ou 
visão nível 1 ou 2, nível 3 se for do tipo 
1; caderneta de portador de deficiência 
intelectual A ou B, ou caderneta de 
portador de deficiência psiquiátrica ní-
vel 1 ou 2 (24 cupons/ano). (Exceto 
para pessoas isentas de imposto de au-
tomóveis e pessoas morando em insti-
tuições)

Subsídio para despesas médicas
◆�Despesas médicas para pessoas com 

deficiência
As despesas médicas resultante de tratamentos me-
diante o uso do seguro médico serão reembolsadas. 
Elegibilidade
Pessoas com caderneta de portador de deficiência 
física nível 1 a 3;
Pessoas com caderneta de portador de deficiência intelectual A/B;
Pessoas com caderneta de portador de deficiência psiquiá-
trica nível 1.
Valor do subsídio 
Equivalente a despesa paga pelo indivíduo ao rece-
ber tratamento com seguro de saúde (excluindo des-
pesas médicas de alto custo etc.)

Empréstimo de cadeira de 
rodas ☎TEL⑭

Solicitações 
Divisão de Bem-estar Social (não está disponível 
para pessoas com seguro de assistência e cuidados)
* Também estão disponíveis para empréstimo dis-

positivos de assistência para locomo-
ção em cadeira de rodas.

Descontos em vários estabelecimentos
Descontos estão disponíveis nos estabelecimen-
tos públicos abaixo para pessoas com deficiência.

Preço regular
Desconto 

para 
deficientes

Desconto 
para

cuidadores

Nome da 
instituição Adulto Criança Desconto Desconto

K o m a t s u 
Sun Abilities

¥210
(dependen-
do da hora)

¥210 Gratuito Gratuito

Museu de Arte 
M e m o r i a l 
Honjin

¥300 Gratuito Gratuito Gratuito 
(1 pessoa)

Museu Mu-
nicipal de 
Komatsu

¥300 Gratuito Gratuito Gratuito 
(1 pessoa)

Museu de 
Arte Miyamo-
to Saburou 

¥400 Gratuito Gratuito Gratuito 
(1 pessoa)

G a l e r i a 
Nishikiga-
ma

¥300 Gratuito Gratuito Gratuito 
(1 pessoa)

Science Hills 
Komatsu
(Museu de 
Ciências) 

Ticket para 
entrada e 
estúdio 3D 

¥500

Ticket para 
entrada e 
estúdio 3D 
(estudantes 
do ensino 
médio ou 
menor)
¥250 

20% Não há

Ginásio 
Suehiro 

¥200 / visi-
ta (2h)

¥100 / visi-
ta (2h) 66% 66%

Komatsu 
Dome ¥200 / h ¥100 / h 66% 66%

Ginásio Ge-
ral de Koma-
tsu

¥200/ visi-
ta(2h)

¥100 / visi-
ta (2h) 66% 66%

Sky Park Ko-
matsu Tsuba-
sa

Softball
¥500 / h

Futebol e 
rugby
¥1,500 / h

Golfe
¥500 / dia

Softball
¥500 / h

Futebol e 
rugby
¥1,000 / h

Golfe
¥300 / dia

66% Não há

Ginásio de 
Artes Marciais 
de Komatsu

¥200 / h ¥100 / h 66% 66%
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Detalhes do serviço da Lei 
de Suporte Abrangente à 
Pessoas com Deficiência

◆�Categorias de suporte de assistência 
e cuidados

Serviço Detalhes

Cuidados domésticos 
(Home Help)

Assistência doméstica como 
cuidados relacionados ao corpo 
(banho, banheiro, alimentação 
etc.) e trabalhos domésticos 
(limpeza, lavagem de roupas 
etc.), e assistência para ir à hos-
pitais.

Assistência e cuida-
dos domiciliares para 
pessoas com defi-
ciências severas

Assistência geral incluindo cui-
dados domésticos (banho, ba-
nheiro, alimentação) e suporte 
para locomover e sair.

Suporte em ativida-
des

Fornecimento de suporte neces-
sário para evitar o perigo quan-
do houver dificuldade significa-
tiva na realização de atividades e 
na locomoção para sair.

Suporte geral para 
pessoas com defi-
ciência severa

Suporte abrangente, incluindo 
vários serviços, como assistência 
e cuidados domiciliar etc.

Suporte de acompa-
nhamento

Fornecimento de informações e 
acompanhamento a pessoas com 
deficiência visual com problemas 
significativos de locomoção para 
sair.

Admissão a curto 
prazo (short stay)

Serviço de estadias de curta du-
ração (com pernoite), incluindo 
ajuda para tomar banho, ir ao 
banheiro, comer etc. para quan-
do o cuidador co-habitante ficar 
impossibilitado de cuidar como 
em casos de ficar doente. 

Cuidados de reabili-
tação 

Cuidados de reabilitação in-
cluindo cuidados médicos, en-
fermagem, treinos físicos fun-
cionais e cuidados diários para 
pessoas que necessitam de assis-
tência médica e cuidados cons-
tantes. 

Cuidados e assistên-
cia do cotidiano

Cuidados e assistência diurna 
para pessoas que necessitam de 
cuidados constantes, incluindo 
assistência no banho, banheiro, 
alimentação etc, além de oferta 
de oportunidades para ativida-
des criativas e produtivas.

Suporte nas instui-
ções de apoio ao defi-
ciente (cuidados no-
turnos etc.)

Cuidados principalmente du-
rante a noite e em feriados para 
as pessoas que vivem em insti-
tuições de apoio, incluindo as-
sistência no banho, banheiro, 
alimentação etc.

◆�Serviços de fornecimento de apoio e 
treinamento

Serviço Detalhes

Treinamento de in-
dependência
(treinamento funcio-
nal / cotidiano)

Treinamento por determinado 
período para melhorar a função 
física e/ou as habilidades da ati-
vidades da vida diária, para que 
os indivíduos possam obter in-
dependência na vida diária e na 
vida social. 

Suporte de transi-
ção de emprego 

Treinamento por determinado 
período para melhorar o conhe-
cimento e as habilidades profis-
sionais de pessoas que desejam 
trabalhar em uma empresa co-
mum etc.

Suporte para conti-
nuição de trabalho 
(A/B)

Fornecimento de um local de 
trabalho e treinamento para 
melhorar o conhecimento e as 
habilidades profissionais de pes-
soas que têm dificuldade em 
trabalhar em uma empresa co-
mum etc. 

Suporte em mora-
dia compartilhada
(group home)

Orientações e apoio à vida diá-
ria durante o período noturno e 
nos feriados nas moradias com-
partilhadas.

Suporte para estabi-
lização de emprego

Suporte no local de trabalho ou 
em casa para pessoas com defi-
ciência que trabalham em uma 
empresa comum etc.

Suporte para uma 
vida independente

Orientações etc. sobre a vida co-
tidiana e cuidados com a saúde 
para pessoas que começaram a 
viver na comunidade depois de 
sair de uma instituição ou group 
home. 
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◆Serviços de suporte na comunidade

Serviço Detalhes

Suporte para transi-
ção à vida na comu-
nidade

Apoio à transição para a vida 
comunitária de pessoas (in-
cluindo crianças) com deficiên-
cia que são residentes de longa 
data de instituições ou hospitais 
psiquiátricos. 

Suporte para estabe-
lecimento de vida 
na comunidade

Apoio à pessoas com deficiência 
para estabelecer suas vidas na 
comunidade. O apoio inclui 
um sistema de comunicação 
constante, orientações e visitas 
domiciliares em emergências 
etc.

Serviços da lei sobre bem-
estar da criança

Serviço Detalhes

Apoio ao desenvol-
vimento infantil

Orientação e treinamento para 
comportamentos básicos e adap-
tação em ambientes de grupo.

Serviço de assistên-
cia pós-aula

Treinamento de habilidades da 
vida cotidiana pós aula ou du-
rante feriados prolongados, 
como as férias de verão.

Visitas em pré-esco-
las

Orientação e apoio para a adap-
tação em ambientes de grupo 
(pré-escolas etc.).

Apoio ao desenvol-
vimento infantil em 
casa

Apoio ao desenvolvimento no 
lar das crianças com deficiências 
graves com dificuldades de sair 
devido à deficiência.

Procedimentos para acesso
Os procedimentos para ter acesso aos serviços são os 
seguintes:

* Via de regra, 10% da taxa de serviço deve ser paga 
ao provedor após o uso de um serviço. A despesa 
individual máxima varia de acordo com a renda 
familiar. Existem reduções para indivíduos de bai-
xa renda.

Provedores de serviço de apoio na ci-
dade de Komatsu

Nome Endereço Tel

Ishikawa Seishi 
Gakuen
Escritório de con-
sulta de apoio Ro-
bin Hood

Seiryo-machi Tei-1-
2, Komatsu 0761-46-1306

Komatsu Iku-
seikai
Escritório de con-
sulta de apoio Ko-
matsu

Sakuragi-chou 96-2, 
Komatsu 0761-48-5780

Nagomi-no-Sato
Escritório de con-
sulta de apoio Na-
gomi

Kitaasai-machi Ri-
123, Komatsu 0761-23-7232

Choureikai
Escritório de con-
sulta de apoio 
Challenge

Yatano-machi Wo-
95, Komatsu 0761-43-4355

Kyouyuuka i 
Centro de apoio 
ao estilo de vida 
Yatano 

Yatano-machi Mi-
30, Komatsu 0761-44-7115

U m e - n o - K i 
Gakuen
Centro de apoio 
Ume-no-Ki

Kanahi ra -machi 
Nu-84, Komatsu 0761-41-1301

Nanyouen
Escritório de con-
sulta de apoio 
Apricot

Dairyou-machi Ro-
233, Komatsu 0761-46-6072

Contrato com o provedor de serviços para início do serviço

O serviço de apoio é decidido, com base em um plano 
de uso criado pelo provedor de serviços

Emissão do certificado
(Incluindo valor do benefício de serviço, tempo e 

despesa individual máxima)

⬇

⬇

⬇

Consulta à Divisão de Bem-estar (Prefeitura de Komatsu)

Encontro com um agente de apoio

Entrega do formulário de solicitação

⬇

⬇

Reconhecimento de categoria de suporte à deficiência 
pela cidade de Komatsu (caso seja aplicável os benefí-

cios de assistência e cuidados)

⬇
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◆Categorias do escritórios de apoio ao estilo de vida da comunidade

Guide help
(suporte de locomoção)

Assistência à locomoção em ambientes externos para pessoas (incluindo crianças) 
com deficiência intelectual, visual ou física.

Curta estadia diurna
(day service)

Cuidados temporários para fornecer descanso e apoio aos cuidadores de pessoas 
(incluindo crianças) com deficiência.

Centro de apoio à atividades na 
comunidade

Fornece um local para as pessoas com deficiência realizarem atividades (criativas, 
lazer, estilo de vida etc.), melhorando o contato social.

Serviço de banho domiciliar
Um veículo com banho móvel é despachado para a casa de pessoas (incluindo 
crianças) que tem dificuldade em tomar banho devido a uma deficiência física 
grave (e não podem utilizar o serviço de atividades diurnas ou as instituições).

Seguro Nacional de Saúde ☎TEL⑮
◆Inscrição no Seguro Nacional de Saúde

Situação Itens requeridos Local

○ Mudando-se para Ko-
matsu vindo de outra 
municipalidade

Certificado de mudança de endereço da municipalidade de de ori-
gem (caso seja do Japão).

Divisão de Serviços ao 
Cidadão (Prefeitura de 
Komatsu)

○ Nascimento da crian-
ça Caderneta materno-infantil

Divisão de Serviços ao 
Cidadão
(Prefeitra de Komatsu)

○ Ao se desligar do se-
guro de saúde do seu 
trabalho

○ Deixando de ser de-
pendente do seguro 
de saúde do trabalho

● Comprovante de saída do trabalho ou de desligamento do segu-
ro de saúde do trabalho

● Prova de desqualificação como dependente
● Cartão do My Number (cartão de número individual) ou cartão 

de notificação do My Number do chefe da família e do indiví-
duo que vai se  inscrever no seguro nacional de saúde, e um do-
cumento de identificação (carteira de motorista etc.) da pessoa 
que vem realizar o procedimento

Centro de Seguro de 
Saúde e Aposentadoria
(Prefeitura de Komat-
su)

○ Interrupção do  au-
xílio-subsistência 
(Seikatsu hogo)

● Notificação da interrupção do auxílio-subsistência
● Cartão do My Number (cartão de número individual) ou cartão 

de notificação do My Number do chefe da família e do indiví-
duo que vai se inscrever no seguro nacional de saúde, e um do-
cumento de identificação (carteira de motorista etc.) da pessoa 
que vem realizar o procedimento

Centro de Seguro de 
Saúde e Aposentadoria
(Prefeitura de Komat-
su)

◆Desligamento do Seguro Nacional de Saúde

Situação Itens requeridos Local

○ Mudança para outra 
municipalidade Cartão do seguro nacional de saúde 

Divisão de Serviços ao Ci-
dadão (Prefeitura de Ko-
matsu)

○ Morte do assegurado Cartão do seguro nacional de saúde
Divisão de Serviços ao Ci-
dadão (Prefeitura de Ko-
matsu)
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○ Após se inscrever no 
seguro de saúde do seu 
trabalho

● Cartão do seguro nacional de saúde e o cartão do seguro 
de saúde do seu trabalho (se o cartão ainda não tiver sido 
emitido, outra prova de sua inscrição no seguro de saúde 
do seu trabalho)

● Cartão do My Number (cartão de número individual) ou 
cartão de notificação do My Number do chefe da família 
e do indivíduo que vai se inscrever no seguro nacional de 
saúde, e um documento de identificação (carteira de mo-
torista etc.) da pessoa que vem realizar o procedimento

Centro de Seguro de Saú-
de e Aposentadoria 
(Prefeitura de Komatsu)

○ Passou a receber o  
auxílio-subsistência

● Cartão do seguro nacional de saúde, notificação do início 
de recebimento do auxílio-subsistência

● Cartão do My Number (cartão de número individual) ou 
cartão de notificação do My Number do chefe da família 
e do indivíduo que vai se inscrever no seguro nacional de 
saúde, e um documento de identificação (carteira de mo-
torista etc.) da pessoa que vem realizar o procedimento

Centro de Seguro de Saú-
de e Aposentadoria
(Prefeitura de Komatsu)

◆Outras situações que requerem procedimentos

Situação Itens requeridos Local

○ Mudança de endereço dentro 
de Komatsu

○ Mudança do chefe da famí-
lia, ou nome

○ Mudança do núcleo familiar 
(divisão ou união)

Cartão do seguro nacional de saúde
Divisão de Serviços ao Ci-
dadão (Prefeitura de Ko-
matsu)

○ Ao sair do seu endereço regis-
trado para frequentar uma 
instituição de ensino ou para 
ser admitido em outra insti-
tuição 

● Cartão do seguro nacional de saúde e comprovante 
de status de estudante (carteira de estudante ou ou-
tro certificado de estudante. Aceita-se fotocópia)

● Cartão do My Number (cartão de número indivi-
dual) ou cartão de notificação do My Number do 
chefe da família e do indivíduo que está se mudando

Divisão de Serviços ao Ci-
dadão ou 
Centro de Seguro de Saú-
de e Aposentadoria 
(Prefeitura de Komatsu) 

○ Extravio do cartão do seguro 
nacional de saúde (ou estra-
gos que não permitam o uso 
do cartão)

● Documento de identificação (carteira de motorista 
etc.) da pessoa que vem realizar o procedimento

● Cartão do My Number (cartão de número indivi-
dual) ou cartão de notificação do My Number do 
chefe da família e do indivíduo cujo cartão será ree-
mitido

Centro de Seguro de Saú-
de e Aposentadoria
(Prefeitura de Komatsu)
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Sobre os benefícios do Seguro 
Nacional de Saúde

◆Doenças e ferimentos
Mostre seu cartão de seguro de saúde nacional na 
recepção de hospitais e clínicas para receber trata-
mento pagando as seguintes taxas em relação ao 
custo total da despesa médica:
○  Crianças que ainda não ingressaram na escola 

primária: 20%
○  Alunos do ensino fundamental e mais velhos: 

30%
○  Pessoas com idade entre 70 e 74: 20% (aqueles 

com renda comparável à média do trabalhador 
ativo: 30%)

*  Pessoas com idade entre 70 e 74 anos precisam de 
um cartão de seguro nacional de saúde e um car-
tão do beneficiário idoso para os assegurados no 
seguro nacional de saúde.
Ao fazer 70 anos, a nova taxa entra em vigor no 
mês seguinte ao seu aniversário (se o seu aniversá-
rio for no dia 1º, a nova taxa entrará em vigor no 
mesmo mês). Um cartão combinado do Seguro 
Nacional de Saúde / cartão do beneficiário idoso 
será enviado ao chefe da família antes da data de 
entrada em vigor.

◆Despesas médicas de custo elevado
Quando as despesas médicas (o valor pago pelo se-
gurado) tornarem-se muito altas após consultar um 
médico devido a doenças ou ferimentos, você pode 
solicitar o reembolso dos custos (auxílio de despesas 
médicas caras) que excedam um determinado valor.
* Se você solicitar com antecedência, receberá um cer-

tificado de restrição de custos ( gendogaku tekiyou 
ninteishou) que mostra a elegibilidade do seu limite 
de despesa descrito abaixo.

◆ Valor do limite de despesas médicas 
elevadas (por mês)

○Pessoas abaixo dos 70 anos

Categoria 
da renda

Detalhes da renda 
anual da família Limite de custo individual

A Maior que 
¥9.010.000

¥252.600 + (despesa mé-
dica - ¥842.000) x 1%
〔¥140.100〕

I
¥6.000.000 ou 
mais, e menos 
que ¥9.010.000 

¥167.400 + (despesa mé-
dica - ¥558.000) x 1%
〔¥93.000〕

U
¥2.100.000 ou 
mais, e menos que 
¥6.000.000 

¥80.100 + (despesa médi-
ca - ¥267.000) x 1%
〔¥44.400〕

E Menos que 
¥2.100.000 ¥57.600〔¥44.400〕

O
Famílias isentas 
do imposto mu-
nicipal

¥35.400〔¥24.600〕

O valor entre〔colchetes〕é o limite de custo indi-
vidual para pessoas que já incorreram em despesas 
médicas elevadas três vezes em um único ano. Este 
limite de custo aplica-se ao limite da 4a vez em dian-
te dentro do mesmo ano. * A renda é calculada ba-
seada na renda total de todos os membros do seguro 
nacional de saúde da família, após a dedução padrão 
(¥330.000) por cada membro.
○Pessoas entre 70 e 74 anos

Categoria da renda

Limite de 
custo ambula-
torial (indivi-

dual)

Limite de custo 
individual 

(Ambulatório + 
Hospitalização)

Rendimentos sujeitos 
à tributação municipal 
de ¥6.900.000 ou 
mais

¥252.600 + (despesa médica - 
¥842.000) x 1%〔¥140.100〕

Rendimentos sujeitos 
à tributação municipal 
de ¥3.800.000 ou 
mais, e menor que 
¥6.900.000

¥167.400 + (despesa médica - 
¥558.000) x 1%〔¥93.000〕

Rendimentos sujeitos 
à tributação municipal 
de ¥1.450.000 ou 
mais, e menor que 
¥3.800.000 

¥80.100 + (despesa médica - 
¥267.000) x 1%〔¥44.400〕

Geral
¥18.000 (valor 
máximo anual 
de ¥144.000)

¥57.600
〔¥44.400〕

Insento de 
imposto mu-
nicipal

Ⅱ
¥8.000

¥24.600

Ⅰ ¥15.000

O valor entre〔colchetes〕é o limite de custo indi-
vidual para pessoas que já incorreram em despesas 
médicas elevadas três vezes em um único ano. Este 
limite de custo aplica-se ao limite da 4a vez em dian-
te dentro do mesmo ano *O rendimento sujeito à 
tributação municipal é calculado como a renda total 
menos as isenções e deduções da renda.
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◆ Custo das refeições durante a hospi-
talização (por refeição)
A Regra geral (pessoas que não estão nas ca-

tegorias abaixo) ¥460

B Pessoas com doenças raras específicas que 
estão fora da categoria C ou D ¥260 

C

*  Pessoas com renda bai-
xa categoria Ⅱ

   (Famílias isentas de im-
posto municipal etc.)

Hospitalização 
até 90 dias ¥210 

Hospita l ização 
superior a 90 dias ¥160 

D
* Pessoas com renda baixa categoria Ⅰ 
(Famílias isentas de imposto municipal 
etc.) 

¥100 

*  É necessário apresentar o certificado de restrição 
de custos e o cartão de redução de despesas pa-
drão. 

◆Nascimento
O auxílio-maternidade (shussan ikuji ichijikin) de 
¥404.000 será pago quando um membro do seguro 
nacional de saúde dá a luz.
* A maioria das instituições médicas pertence ao sis-

tema de compensação de cuidados obstétricos. 
Nesse caso, são adicionados ¥16.000 ao pagamen-
to, totalizando ¥420.000. 

Sistema de Pagamento Direto do Auxílio-
Maternidade para a Instituição Médica
O sistema de pagamento direto do auxílio-materni-
dade para a instituição médica permite o pagamen-
to diretamente à instituição médica pelo segurador 
(Cidade de Komatsu). Pessoas que desejam utilizar 
esse sistema devem requerê-lo na própria instituição 
médica. Aqueles que não desejam requerer através 
desse sistema, ou aqueles cuja despesa total do parto 
é menor que ¥420.000. devem requerer o pagamen-
to do auxílio no Centro de Seguro de Saúde e Apo-
sentadoria.

◆Óbito
Quando um membro do seguro nacional de saúde 
vai a óbito, um auxílio para o funeral (¥50.000) é 
fornecido para o responsável da família no funeral. 

◆ Um reembolso parcial pode ser solic-
itado após o pagamento dos custos 
médicos integralmente, em situações 
como as abaixo:

• Após consultar um médico devido a uma doença 
repentina durante uma viagem etc. e não ter sido 
possível apresentar o seu cartão de seguro nacional 
de saúde (incluindo viagens no exterior);

• Após receber tratamento em clínicas de massagem 
ortopédica;

• Após receber tratamento de acupuntura, moxabus-
tão ou massoterapia;

• Após ter sido feito órteses sob medida (por exem-
plo um corset ortopédico);

• Após transfusão de sangue; 
• Após ter sido necessário transporte especial.

Sistema de seguro de saúde para 
os idosos de idade avançada
 ☎TEL⑯

◆Elegibilidade
○Pessoas com 75 anos ou mais
○ Pessoas com 65 anos ou mais com certas incapa-

cidades (necessita de requerimento)

◆Doença ou ferimento
Mostre o seu cartão de seguro de saúde para idosos 
de idade avançada na recepção da clínica ou hospi-
tal para pagar 10% da despesa (30% para os idosos 
com renda comparável a média do trabalhador ati-
vo) ao receber o tratamento médico.

◆Despesas médicas de custo elevado
Quando as despesas médicas (o valor pago pelo se-
gurado) tornarem-se muito altas após consultar um 
médico devido a doenças ou ferimentos, você pode 
solicitar o reembolso dos custos (auxílio de despesas 
médicas elevadas) que excedam um determinado 
valor.
* Você será reembolsado automaticamente por 

transferência bancária a partir  do segundo reque-
rimeto por reeembolso de despesa médica de cus-
to elevado após cada solicitação. Um novo reque-
rimento é necessária se for fechar ou alterar a 
conta bancária para o depósito.
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◆ Valor do limite de despesas médica 
de custo elevado (por mês)

Categoria da renda

Limite de 
custo ambu-

latorial 
(individual)

Limite de custo 
individual (Am-

bulatório + 
Hospitalização)

Rendimentos sujeitos à 
tributação municipal de 
¥6.900.000 ou mais

¥252.600 + (despesa médica - 
¥842.000) x 1%〔¥140.100〕

Rendimentos sujeitos à 
tributação municipal de 
¥3.800.000 ou mais, e 
menor que ¥6.900.000

¥167.400 + (despesa médica - 
¥558.000) x 1%〔¥93.000〕

Rendimentos sujeitos à 
tributação municipal de 
¥1.450.000 ou mais, e 
menor que ¥3.800.000 

¥80.100 + (despesa médica - 
￥267.000) x 1%〔¥44.400〕

Geral

¥18.000 
(valor máxi-
mo anual de 
¥144.000)

¥57.600 
〔¥44.400〕

Isento de imposto 
municipal

Ⅱ
¥8.000

¥24.600 

Ⅰ ¥15.000

O valor entre〔colchetes〕é o limite de custo indivi-
dual para pessoas que já incorreram em despesas médi-
cas elevadas três vezes em um único ano. Este limite de 
custo aplica-se ao limite da 4a vez em diante dentro do 
mesmo ano. *O rendimento sujeito à tributação mu-
nicipal é calculado como a renda total menos as isen-
ções e deduções da renda.

◆ Custo das refeições durante a hospi-
talização (por refeição)
A Regra geral (pessoas que não estão nas ca-

tegorias abaixo) ¥460

B Pessoas com doenças raras específicas que 
estão fora da categoria C ou D ¥260 

C

* Pessoas com renda bai-
xa categoria Ⅱ

(Famílias isentas de im-
posto municipal etc.)

Hospitalização 
até 90 dias ¥210 

Hospitalização  
superior a 90 
dias

¥160 

D
* Pessoas com renda baixa categoria Ⅰ 
(Famílias isentas de imposto municipal 
etc.) 

¥100 

* É necessário apresentar o certificado de restrição 
de custos e o cartão de redução de despesas pa-
drão. Solicite-os.

◆Óbito
Quando um membro do seguro de saúde para ido-
sos de idade avançada vai a óbito, um auxílio para o 
funeral (¥50.000) é fornecido para o responsável da 
família no funeral. 

◆ Compareça ao balcão de informações 
nas seguintes situações: 

Situação Itens necessários

○�Mudando-se 
de Ishikawa

●�Cartão do seguro de saúde para ido-
sos de idade avançada e carimbo 
pessoal

●� Cartão do My Number (cartão do 
número individual) ou o cartão de 
notificação do My Number (núme-
ro individual), e um documento de 
identificação (carteira de motorista 
etc.) da pessoa que vem realizar os 
procedimentos

○Óbito 

●� Cartão do seguro de saúde do idoso 
de idade avançada que veio a óbito 

●� Carimbo pessoal e os detalhes da 
conta de banco do familiar respon-
sável pelo funeral e dos herdeiros

○�Mudando-se 
para Ishikawa

●� Carimbo pessoal, certificado de ca-
tegoria de cálculo de custo emitido 
pela municipalidade de onde se mu-
dou.

●� Cartão My Number (cartão de nú-
mero individual) ou o cartão de no-
tificação do My Number (número 
individual), e um documento de 
identificação (carteira de motorista 
etc.) da pessoa que vem realizar os 
procedimentos
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Notificações ao Plano de Previdência Nacional (Kokumin 
Nenkin )

Situação Exemplos / Pontos importantes Itens Requeridos

○�Deixando um em-
prego

Se o indivíduo tem cônjuge de-
pendente, ambos devem entregar 
uma notificação

Carimbo pessoal, caderneta da previdência nacio-
nal do indivíduo e do cônjuge, prova de desliga-
mento do trabalho, documento que certifique o 
My Number de ambos, e um documento de iden-
tificação (carteira de motorista etc.) da pessoa que 
vem realizar os procedimentos

○�Quando deixou de 
ser dependente de 
um contribuinte de 
uma previdência pri-
vada (Kousei Nenkin 
ou Kyousai Nenkin) 

Ex: Divórcio

Carimbo pessoal, caderneta da previdência nacio-
nal, documento demonstrando remoção da de-
pendência do ex-cônjuge, documento que certifi-
que o My Number (número individual) do 
interessado, e um documento de identificação 
(carteira de motorista etc.) da pessoa que vem rea-
lizar os procedimentos

○�Quando você dese-
jar pagar a quantia 
extra para o seguro 
previdência 

¥400 / mês para a pessoas 
inscritas como categoria 1

Carimbo pessoal, caderneta da previdência nacio-
nal, documento que certifique o My Number (nú-
mero individual) do interessado, e um documento 
de identificação (carteira de motorista etc.) da pes-
soa que vem realizar os procedimentos

○�Quando estiver com 
dificuldades de reali-
zar o pagamento 

Existem programas de isenção e 
diferimentos do prêmio previ-
dência

Carimbo pessoal, caderneta da previdência nacio-
nal, prova de desligamento do trabalho ou certifi-
cado de qualificação para recebimento de seguro 
desemprego, prova de matrícula em escolas ou có-
pia da carteira do estudante (se for o caso), docu-
mento que certifique o My Number (número in-
dividual) do interessado, e um documento de 
identificação (carteira de motorista etc.) da pessoa 
que vem realizar os procedimentos 

○Nascimento

Os segurados da categoria 1 
da Previdência Nacional rece-
bem uma isenção de 4 meses 
do pagamento da pensão, a 
partir do mês anterior à data 
de nascimento do bebê ou a 
partir da data de previsão do 
parto. Também inclui casos 
de natimorto, aborto e nasci-
mento prematuro para pes-
soas com mais de 85 dias (4 
meses ou mais) de gravidez

Carimbo pessoal, caderneta da previdência nacio-
nal do indivíduo, caderneta materno-infantil e um 
documento de identificação (carteira de motorista 
etc.) da pessoa que vem realizar os procedimentos

* Pessoas que estão recebendo pagamentos de pensão e forneceram seu My Number (número individual) ao 
Serviço Nacional de Previdência do Japão não precisam enviar uma notificação quando há mudança de si-
tuação (por exemplo, mudança para a cidade, mudança da cidade, óbito, etc.). Entre em contato com a 
secretaria de previdência de Komatsu (0761-24-1791) para obter mais informações. Em caso de previdên-
cia privada (kyousai nenkin), entre em contato com a associação em questão.

Eu não tenho 
condições para pagar 
agora ...

Há programas para 
adiar o pagamento
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Quando for fazer um check-up médico ou exames de rastreamento 
de câncer para prevenção

○ Check-up médico (informação atualizada em abril de 2020)
Os check-ups médicos anuais são promovidos pelas seguradoras de saúde, seja nacional (kokumin kenkou 
hoken) ou privadas (zenkoku kenkou hoken kyoukai, kenkou hoken kumiai, kyousai kumiai, etc.). As formas 
como os check-ups são promovidos variam de acordo com a idade do segurado e da seguradora de saúde na 
qual está inscrito.

Indivíduos e seus dependents 
que são inscritos em seguros de 
saúdes diferentes do seguro na-
cional de saúde da cidade de Ko-
matsu

Pessoas inscritas no Se-
guro Nacional de Saúde 
em Komatsu

Check-up médico 
Hatsuratsu
(Check-up médico es-
pecífico aos segurados 
na cidade de Komatsu)
* Realizado pela cidade 
de Komatsu

Check-up médico Longevidade
(Chek-up médico para idosos de 
idade avançada)
*  Implementação remetida à cidade de 

Komatsu pela Associação de Atendi-
mento aos Idosos de Idade Avançada da 
Prefeitura de Ishikawa, responsável pela 
operação do sistema de saúde para ido-
sos com 75 anos ou mais.

Em meados de junho, a cidade de Komatsu enviará uma correspondência 
contendo tickets para exames médicos preventivos ao segurado. Se você se 
mudou para a cidade no período de check-up médicos, entre em contato 
com a Prefeitura. 
 Período e lugares para check-up médico 
Período: 20 de junho a 15 de outubro (exceto nos dias fechados de cada 

estabelecimento médico)
Lugar: Estabelecimentos médicos na cidade de Komatsu. Leia as infor-

mações na correspondência com os tickets para exames envia-
dos.

Custo (para o examinado)
De 40 a 74 anos (Seguro Nacional de Saúde) ⇒ ¥700
75 anos ou mais   
(Seguro de Saúde do Idoso de Idade Avançada) ⇒ ¥500
*O custo está escrito na notificação para o check-up médico

Check-up médicos específicos
* Promovidos pela seguradora de 
saúde no qual está inscrito

Os avisos sobre o período e cus-
tos do check-up médico depen-
derá da seguradora de saúde na 
qual você está inscrito. Entre em 
contato com sua seguradora 
para saber os detalhes.

75 anos ou mais
Incluindo pessoas com 65 anos ou mais com 

incapacidades específicas
Membros do Sistema de Cuidados Médicos 

para Idosos de Idade Avançada

Idade de 40 a 74 anos
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◆ Rastreamento de Câncer (informação atualizada em abril de 2020)-Período dos 
exames: junho a outubro (varia de acordo com o tipo de exame)
Categoria Detalhes Elegibilidade Local Custo

Câncer de pul-
mão / tuber-
culose

Raio-x de tórax, exame de escarro 
(apenas aos que necessitam) ※1

Pessoas com 40 anos ou 
mais 

Centros comunitários dos 
bairros etc.

Gratuito/ 
Exame de 
escarro 
¥300 

Câncer de có-
lon

O material para 
coleta de amostra 
será enviado pe-
los correios aos 
que solicitarem o 
exame

Exame de san-
gue oculto nas 
fezes

Pessoas com 40 anos ou 
mais

O material coletado 
deve ser entregue no 
dia do exame de câncer 
de pulmão / tuberculo-
se (também pode ser 
estregue na Divisão de 
Saúde ou no Sukoyaka 
Center)

¥200 

Instituições médicas 
designadas ¥500 

Câncer de es-
tômago

Raio-x de estômago  
(contraste de bário) Pessoas com 40 anos ou mais Centros comunitários 

dos bairros etc. ¥400 

Endoscopia de estômago 
(câmera)

Pessoas que completam 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66 ou 68 anos no ano 
corrente

Instituições médicas 
designadas ¥1.300 

Câncer cervi-
cal ou do colo 
de útero

Exames realiza-
dos no hospital

Teste de Pa-
panicolau, 
inspeção in-
terna (apenas 
em institui-
ção médica)

Mulheres de 20 anos ou 
mais

Instituições médicas 
designadas ¥800 

Exames realiza-
dos no ambulató-
rio móvel

Centros comunitários 
dos bairros etc. ¥500 

Câncer de 
mama

Exames realiza-
dos no hospital

Mamografia 
(raio-x da 
mama)

Mulheres que completem  
45, 49, 53 ou 57 no ano 
corrente, que não realiza-
ram o exame de rastreio 
para câncer de mama na 
cidade de Komatsu no ano 
anterior

Instituições médicas
 designadas ¥700 

Exames realiza-
dos no ambulató-
rio móvel

Mulheres com 40 anos ou 
mais, que não realizaram o 
exame de rastreio de can-
cer de mama na cidade de 
Komatsu no ano anterior

Centros comunitários 
dos bairros etc. ¥500 

Câncer de 
próstata

Exames realiza-
dos no hospital 
※2

Exame de 
sangue

Homens com 50 anos a 69 
anos que estejam inscritos 
no seguro nacional de saú-
de

Instituições médicas 
que cooperam para o 
programa de check-up 
médico Hatsuratsu  

¥500 

Exames realiza-
dos no ambulató-
rio móvel

Homens com 50 anos a 69
Sukoyaka Center etc. 
(check-ups médicos em 
grupo)

¥200 

※1  Para pessoas com 50 anos ou mais com índice de tabagismo igual a 600 ou mais (média de cigarros 
fumados por dia × número de anos como fumante).

※2  Apenas disponível se ao realizer o check-up médico Hatsuratsu ao mesmo tempo (Check-up médico 
específico da cidade de Komatsu).
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◆Check-up médico em grupo
Os exames de saúde em grupo são realizados no 
Sukoyaka Center etc., para pessoas que não pude-
ram comparecer a um exame de saúde do programa 
Hatsuratsu em um centro médico ou a exames de 
câncer promovidas em sua região. Os exames em 
gupo são realizados nos finais de semana, segundas-
-feiras e feriados de setembro a dezembro.
Consulte a edição do informativo Kouhou Komatsu 
de outubro para obter mais detalhes.
Programas de Incentivo à Saúde (nutrição / 
exercício / descanso)
Várias associações locais oferecem classes de exercí-
cios, consultas com relação a problemas de saúde e 
palestras educativas. Sinta-se à vontade para entrar 
em contato.

Hospital Municipal de Komatsu
 ☎TEL⑰⑱

◆ Departamentos médicos e horário de 
funcionamento

Medicina Interna
Neurologia
Ortopedia
Oftalmologia
Cirurgia Buco-maxilo
Cardiologia
Psiquiatria
Neurocirurgia
Otorrinolaringologia
Patologia
Pneumologista
Pediatria
Cirurgia Plástica
Radiologia
Medicina Interna de Cuidados Paliativos
Gastroenterologia
Cirurgia
Dermatologia
Reabilitação
Endocrinologia 
Cirurgia Digestiva
Urologia
Anestesiologia
Nefrologia
Cirurgia Torácica
Ginecologia e Obstetrícia
Dentista

Centro de apoio ao paciente
Apoio para hospitalização / alta hospitalar, e consul-
tas gerais sobre tratamento / assistência e cuidados
Centro de exames preventivos
Check-ups médicos abrangentes (ningen dokku) e 
outros check-ups médicos
Centro de Day Care
Educação e treinamento para pessoas com proble-
mas psiquiátricos em reabilitação social
Número de leitos
314 (geral: 300, tuberculose: 10, doenças infeccio-
sas: 4)
Horário de recepção para atendimento
8:00 a 11:30
Dias sem atividades ambulatoriais
Finais de semana e feriados
Período de fim de ano (29 de dezembro a 3 de janei-
ro)
Hospital Municipal de Komatsu Clínica de 
Awazu (medicina interna)
Horário de consulta: 9:00 a 12:00 (dias sem atendi-
mento iguais aos do hospital principal em Komat-
su)
Hospital Municipal de Komatsu Clínica de 
Ogoya / Clínica de Oosugi (medicina interna)
Horário de consultas:　
Clínica de Ogoya: Quintas-feiras   

14:00 a 15:00
Clínica de Oosugi: Quintas-feiras   

15:00 a 16:00
 (Necessário agendar a consulta)
Centro médico de Emergência de Minami-Kaga 
Atendimento médico de emergência para casos que 
requerem tratamento urgentes. 
Atendimento 24h
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◆ Chame uma ambulância imediata-
mente nas seguintes situações

① Quando alguém não responde a estímulos ver-
bais ou físicos (inconsciente)

② Quando alguém tem um ataque de convulsão 
que não para

③ Quando alguém não está respirando ou está ten-
do dificuldades em respirar

④ Quando alguém está tendo sintomas de dor seve-
ra (cefaleia, dor no peito, dor no estômago etc.)

⑤ Quando alguém está sangrando gravemente, ou 
quando a hemorragia não pode ser contida

⑥ Quando alguém apresenta repentinamente uma 
face com movimentos distorcidos, repentina pa-
ralisia e não consegue mover os membros supe-
riores ou inferiores ou repentinamente perder a 
habilidade para falar corretamente

◆ Em caso de doenças repentinas, vá, 
primeiramente ao seu médico usual

Em feriados e em horários noturnos, ao apresentar 
sintomas repentinos que requerem atenção médica 
e se as clínicas e hospitais estiverem com atendi-
mento encerrado ou fechado, vá para:
Centro Médico de Emergência de Minami-Kaga 
(pediatria / medicina interna)
No Hospital Municipal de Komatsu Edifício Sul 
(Minami-kan), andar térreo ☎⑲
Horário de atendimento: 
Segunda a Sábado: 19:00 a 22:30
Domingos e feriados:  9:00 a 12:00, 
 13:00 a 22:30
* O atendimento não será possível se o motivo de bus-
ca de atendimento médico em horário extraordinário 
for por estar ocupado durante o dia.

◆ Quando a sua criança ficar doente, 
piorar repentinamente ou se aciden-
tar durante a noite

Consulta telefônica emergencial noturna
Obtenha conselhos de um pediatra sobre como pro-
ceder se sua criança ficar doente, piorar repentina-
mente ou se acidentar durante a noite.
 Tel  #8000  ou  076-238-0099
 18:00 a 8:00 (365 dias por ano)

◆ Explicações sobre os cuidados médi-
cos de emergência

Nos últimos anos, tem aumentado o número de 
pessoas que procuram hospitais de emergência nos 
feriados ou à noite com o simples motivo de “não 

posso me afastar do trabalho para ir a uma consul-
ta”, mesmo sendo possível pedir folga para realizar 
uma visita no horário normal. Adicionalmente, o 
número de pessoas que chamam ambulâncias em 
situações não emergenciais, por exemplo para usá-
-los como um táxi, também está aumentando. Por 
outro lado, também há pessoas que se abstêm de 
chamar a ambulância quando na verdade deveriam, 
causando atrasos no atendimento emergencial. Cer-
tifique-se de julgar e agir adequadamente ao buscar 
assistência médica, para que as pessoas que realmen-
te precisam de tratamento de emergência possam 
utilizá-lo quando necessário.
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Cotidiano / Meio Ambiente

Como separar e descartar o 
lixo doméstico� ☎TEL⑳

Separe o seu lixo e o descarte no dia e local designados. 
O lixo deve ser separado em 11 categorias e 20 tipos.
* Cheque o calendário de lixo do seu bairro para 
mais detalhes.
①  Lixo queimável 
Lixo orgânico de cozinha, produtos de plástico, pa-
pel, tecidos, isopor etc. Utilize os sacos de lixo espe-
cíficos da cidade de Komatsu.
②  Embalagens e recipientes de plástico reciclável
Os que possuem a marca  . Embalagens e sacos de 
doces, salgados, detergente, bandejas descartáveis para 
alimentos etc. Esses plásticos devem estar limpos e sem 
resíduos na hora da coleta.
③ Papel reciclável
Separe e amarre de acordo com o tipo, como: os jornais;  
caixas de papelão aberta e dobrada; embalagem de caixas 
de leite abertas e limpas; revistas junto com panfletos. 
④  Latas vazias
Latas de bebidas e spray etc. Lave e seque as latas de 
bebidas e perfure as latas de spray para eliminar o gás.
⑤  Metais
Panelas, frigideiras, fornos, facas etc. Remova as ba-
terias e o combustível antes de descartar. Material 
cortante como facas e lâminas devem ser envoltos 
em jornal e escrito “キケン” (perigo) de maneira 
que fique visível. 
⑥  Lixo a ser triturado
São os objetos de material misto (metal e plástico) 
como os eletrodomésticos, guarda-chuvas etc.
⑦ Garrafas de vidro 
Separe as garrafas em transparentes, marrons, pretas 
e outras cores. Remova as tampas, rolhas e lave as 
garrafas antes de jogar fora.
* Os demais produtos de vidro, incluindo os vidros 
utilizados como frascos de cosméticos, devem ser 
separados como lixo a ser aterrado.
⑧  Lixo tóxico
Lâmpadas fluorescentes, lâmpadas comuns, lâmpa-
das pequenas, isqueiros, outros acendedores, pilhas, 
termômetros etc. Descarte-os com cuidado para 
que não se quebrem.
⑨  Garrafas PET
Garrafas de plástico de bebida etc. com a marca  . 
Lave as garrafas e remova a tampa e o rótulo antes de 
jogar fora (as tampas e os rótulos estão na categoria ② 

de embalagens e recipientes de plástico reciclável).
⑩  Lixo a ser aterrado
Produtos de vidro, frascos de cosméticos, aquecedor des-
cartável (kairo) etc.
⑪  Lixos de grande porte
Itens designados como grande porte (83 tipos na 
lista), por exemplo: armários, camas, sofás etc ne-
cessitam ser pagos para serem coletados individual-
mente. Eles não podem ser levados nos centros de 
coleta do bairro.
【Atenção】
Lixos que não forem separados não serão coletados
Obedeça as regras com cuidado ao descartar o 
lixo!

“Saco da Dieta do Lixo”, o saco 
de lixo específico da cidade de 
Komatsu� ☎TEL⑳

◆  Sobre a distribuição gratuita dos sacos 
de lixos

• Alguns sacos de lixo serão distribuídos gratuita-
mente aos cidadãos registrados no registro básico 
do residente de Komatsu.

• Os sacos de lixo serão distribuídos através de correspon-
dência contendo cupons que serão enviados para cada 
família registrada (duas vezes ao ano).

• Os cupons podem ser usados para receber os sacos 
em lojas designadas na cidade de Komatsu.

• Se você necessitar de mais sacos de lixo, compre 
nas lojas designadas.

◆ Detalhes dos “Sacos da Dieta do Lixo”

Tamanho Capacidade
Sacos 
por 

pacote

Preço 
(com 

imposto)
L 45L 6 ¥125 

LM 30L 7 ¥130 
M 20L 9 ¥135 
S 12L 15 ¥150 

Exemplo Exemplo 
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◆ Medida de bem-estar de cortesia 
• Cuidadores de pessoas com certificação de assistên-
cia e cuidados (Nível 3 para cima), famílias com 
crianças menores de 2 anos, e pessoas com trans-
torno de excreção receberão um pacote extra de 
sacos de lixo tamanho M por ano.

◆  Faça as marcações necessárias no seu 
Saco da Dieta do lixo

Propósito do sistema de marcação:
• Prevenir que pessoas de outro bairro ou cidade ve-
nham jogar o lixo no local da coleta;

• Melhorar os costumes de descarte do lixo.  
Faça as marcações no seu “Saco da Dieta do Lixo” 
no local designado (parte inferior lado direito do 
saco). Verifique o que deve ser escrito com o seu 
bairro.

Ecology Park Komastu�  
� ☎TEL㉑

Dias úteis 8:30 a 17:00 (exceto feriados, 15-16 de 
agosto, e 29 de dezembro - 13 de janeiro)

Como descartar de grande porte
Faça os seguintes procedimentos com pelo menos uma 
semana de atecedência:
①  Entre em contato com o Ecology Park Komasu 

por telefone e informe o seguinte: (agendamento 
da coleta do lixo)

•O tipo de lixo de grande porte;
• Medidas do lixo (o preço do cupom de processa-
mento de lixo podem variar de acordo com o ta-
manho);

• Seu nome, endereço e número telefônico;

• Confirme onde você deve deixar o lixo para a cole-
ta (designação do local de coleta).
②  Anote as seguintes informações que serão 

fornecidas:
• Número de reserva;
•  O preço e número de cupons de processamento 

necessários;
• Data da coleta.
③  Compre os cupons de processamento de lixo 

em uma loja participante
Compre a quantidade e o cupom indicados no tele-
fonema com o Ecology Park Komatsu.
* Não há possibilidade de reembolso. Compre os 
cupons depois do procedimento de agendamento 
① para não comprar errado.
④  Preencha os campos obrigatórios do(s) 

cupom(ns) de processamento para lixo de 
grande porte e o(s) cole no item que será 
coletado

Preencha o campo de número de reserva, data de 
coleta e o seu nome no cupom de processamento de 
lixo de grande porte e cole no lixo em um lugar vi-
sível de fácil identificação para facilitar a coleta (o 
preenchimento adequado dos campos dos cupons 
de processamento ajuda a prevenir ilegalidades e 
abusos no sistema de coleta).

No dia da coleta
⑤  Deixe o seu lixo de grande porte no local 

indicado na hora da reserva por telefone.
Não se esqueça de colar o cupom de processamento 
no lixo.
* Os funcionários do Ecology Park Komatsu virão 
coletar o lixo (não é necessário estar presente na 
hora da coleta).

Local para marcação
Tamanhos LM / M / S Tamanho L 

Local para 
marcação

Local para 
marcação

Solicitação para recolhimento de lixo de grande porte

⬇
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Levando o lixo para as estações 
de lixo do bairro ou para o 
Ecology Park Komatsu

◆�Os seguintes artigos não podem ser 
levados para as estações de lixo do 
bairro e nem para o Ecology Park 
Komatsu

Refrigeradores, freezers, dispositivos de armazena-
mento frio / quente, máquinas de lavar, secadoras 
de roupas, TVs, condicionadores de ar, computado-
res, motocicletas (incluindo scooters), pneus, extin-
tores de incêndio, baterias, cilindros de gás, troncos 
de árvores e galhos com diâmetro superior a 10 cm 
e / ou comprimento superior a 50 cm, aquecedores 
a óleo, recipientes com conteúdo ainda dentro (la-
tas, garrafas de vidro, garrafas PET), garrafas de pes-
ticidas, lixos médicos como seringas com agulhas 
acopladas, resíduos de reforma como tatames, restos 
de madeira, ladrilhos, pedras naturais, areia, sujeira 
de sarjeta etc.
Onde entrar em contato
• Produtos eletrodomésticos específicos (TVs, ares- 
condicionados...) ▶lojas revendedoras

•Computadores ▶fabricantes
•Motos (incluindo scooters) ▶lojas revendedoras
•Pneus, baterias ▶ lojas revendedoras
• Lixo resultante de tratamento médico (seringas, 
agulhas...) ▶farmácias específicas de coleta de lixo 
médico ou em clínicas médicas

◆� Itens com restrições para serem acei-
tos

Consulte o Ecology Park Komatsu com antecedên-
cia. ☎㉑
Blocos de concreto, telhas, tijolos, placas de gesso, 
tubos fluorescentes, tatames, faixas de vidro, portas 
de correr japonesas (fusuma), painéis de papel de 
correr (shoji), portas de madeira, chapas de ferro 
galvanizado, telhas onduladas (de PVC ou metáli-
ca), matos (plantas) etc.

◆� Lixos que não podem ser jogados nas 
estações de lixo do bairro
① �Itens com peso superior a 50 kg, lixo de mudan-

ças, quantidades excessivas de lixo, pianos, ór-
gãos elétricos;  
▶�Leve-os diretamente ao Ecology Park Komat-

su.
② �Lixo de grande porte (itens designados);  

▶ Ligue para agendar a coleta indivudual ou leve- 
os diretamente ao Ecology Park Komatsu.

③ Lixo de estabelecimentos comerciais.
⑴Contrate uma companhia de coleta de lixo.
⑵�Apenas lixo comum pode ser diretamente para o 

Ecology Park Komatsu.

◆  Cuidados ao trazer lixo para o Parque 
Ecológico Komatsu
①  Como nas estações de lixo do bairro, separe o 

lixo de acordo com o calendário/manual de lixo 
e antes de levar ao Ecology Park.

②  Os locais para deixar “galhos podados”, “pedaços 
de madeira” e “mato, bambu, folhas caídas” são 
diferentes. Traga-os já separados.  

③  Se você estiver trazendo lixo pesado, venha com 
pessoas suficientes para descarregá-lo. É obriga-
ção dos clientes descarregar o lixo de seus carros.

A taxa para receber o lixo é ¥102 a cada 10kg 
(arredondado para baixo até o número da cente-
na mais próxima).

Transporte de lixo ao Ecology Park Ko-
matsu☎㉑
• Horário de funcionamento
8:30 a 16:30
• Fechado
Domingos (aberto nos feriados)
Feriado de obon (15 e 16 de agosto), 
período de ano novo (31 de dezembro a 3 de janeiro)
• Endereço
Ono-machi Shinzaburoudani-1, Komatsu

◆ Abandono ilegal de lixo
É ilegal abandonar o lixo em qualquer lugar que não 
seja nos locais designados nas regras designadas. 
Você pode ser acusado criminalmente se deixar o 
lixo fora das áreas designadas.

◆Sobre barulhos
Na cultura japonesa, fazer muito barulho ou falar 
muito alto são considerados atos indelicados, incô-
modos para outras pessoas.
・ Pense e aja com espírito de cortesia a sua vizi-

nhança, ao falar alto, fazer festas, assistir televisão 
e ouvir música.  
・�Evite lavar roupas ou passar o aspirador de pó em 

horários incovenientes (muito cedo ou tarde), 
também com relação a falar alto tarde da noite.
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Tributação / Residência

Tributação municipal 
Os impostos da cidade de Komatsu são os seguintes:

Certificados de imposto e 
suas taxas de emissão

Tipo Contribuinte Contato

Imposto residen-
cial municipal in-
dividual (Kojinshi-
minzei)

Indivíduos com endereço 
em Komatsu no primeiro 
dia do ano correspondente ( 
1o de janeiro) e que tiveram 
renda durante o ano ante-
rior ☎�㉓

Prêmio do o Se-
guro Nacional de 
Saúde (Kokumin 
Kenkouhokenzei)

Chefe da família que está 
inscrita no seguro nacional 
de saúde

Imposto sobre 
imóveis 
(Koteishisanzei)

Proprietários de terra, casa e 
propriedades depreciáveis 
na data-base de  1o de janei-
ro do ano correspondente 
na cidade de Komatsu

☎㉔㉕

Imposto sobre ur-
banização 
(Toshi Keikakuzei)

Proprietários de terra ou 
casa dentro da área designa-
da para urbanização de Ko-
matsu na data base de 1o de 
janeiro do ano correspon-
dente

☎㉔㉕

Imposto para pes-
soa jurídica 
(Houjin Shiminzei)

Pessoa jurídica que possui 
escritório, empresa ou dor-
mitório na cidade de Koma-
tsu 

☎㉒

Imposto para veí-
culos leves 
(Keijidoushazei)

Aqueles que têm registro de 
posse de carro de porte leve, 
scooters, etc.

Imposto munici-
pal sobre tabaco
(Shi Tabakozei)

Fabricantes de cigarros na-
cionais, distribuidores espe-
cíficos (importadores) e dis-
tribuidores atacadistas

Imposto sobre ba-
nho em águas ter-
mais
(Nyuuyoukuzei)

¥150 para clientes que per-
noitam em instalações com 
fontes de águas termais mi-
nerais; ¥50 se for se banhar 
sem pernoitar. O imposto 
não é aplicado para crianças 
menores de 12 anos e quan-
do for usar banhos públi-
cos. 

Categoria Exemplos de uso Taxa

I m p o s t o 
municipal 
e provincial

Comprovante de 
Renda e Tributação
(Shotoku kazei 
shoumeisho)

Solicitação de 
desconto ou isen-
ção de taxas esco-
lares, recebimento 
de pensão, solici-
tação de assistên-
cia para pagamen-
to escolar

¥300 
por
viaComprovante de 

Tributação ou de 
Isenção do Imposto 
de Renda(Kazei/
Hikazei Shoumeisho)

O u t r o s 
Impostos

Certificado de Paga-
mento de Impostos 
(Nouzei shoumeisho)

Fiador, emprés-
timos de fundos

¥300 
por
cada
ano

Comprovante de 
Quitação de Im-
postos (Kannou 
shoumeisho)

Solicitação de auxí-
lio para pagamento 
de conexão de esgo-
to, inscrição no 
programa de auxí-
lio à promoção de 
permanência em 
Komatsu 

¥300 
por
via

Comprovante de 
Quitação de Im-
posto sobre Veícu-
los Leves para Vis-
toria (Keijidousha 
Shakenyou Nouzei 
shoumeisho)

Inspeção do veí-
culo (Shaken) Gratuito

Certificado de Pos-
se de Bens Imóveis 
(Shisan shoumeisho)

Fiador, empréstimo  
financeiro, solicita-
ção para auxílio à 
reforma para isola-
mento acústico de 
residência

¥300 
por
via

Certificado de En-
cargos Públicos 
(Kouka shoumeisho)

Para apresentar 
a um tribunal

¥300 
por
via

Notificação de Ava-
liação 
(Hyouka tsuuchisho)

Para enviar a um 
escritório regional 
de assuntos jurídi-
cos para registro 

Gratuito

Cadastro Fiscal 
(cadastro de le-
vantamento fun-
diário)
(Kazei daichou)

Financiamento, 
fiador, herança

¥300 
por
via
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* Se um terceiro vir solicitar algum documento em 
nome do interessado, é necessário o carimbo pes-
soal do interessado (não pode ser carimbo com tin-
ta automática) ou autorização por procuração. 
A pessoa que comparecer ao balcão deve trazer um 
documento de identificação (por exemplo, carteira 
de motorista ou cartão My Number (cartão de nú-
mero individual). Os certificados exigidos variam 
de acordo com a finalidade de uso (órgão destina-
tário), Portanto, as pessoas que solicitarem em 
nome de terceiro devem verificar com o interessa-
do o tipo de documento necessário antes da solici-
tação.

Como pagar os impostos
 ☎TEL㉖

◆ Transferência bancária
Ao utilizar transferência bancária para pagar os 
impostos municipais, utilize uma conta bancária 
que lhe seja conveniente, segura e competente.
Forma de Requerimento
Faça o requerimento através de um dos métodos 
abaixo.
①  Em uma instituição financeira que esteja na ci-

dade de Komatsu onde tenha conta (o carimbo e 
a caderneta são obrigatórios)

②  Na divisão de Pagamentos de Impostos (necessá-
rio o cartão da conta bancária e documento de 
identificação (ex: carteira de motorista))

③  Registro online (necessário declaração de paga-
mento, computador com internet e cartão do 
banco)

* Consulte o site da prefeitura de Komatsu para ob-
ter uma lista das instituições financeiras onde a ins-
crição é possível.

◆Pagamento por smartphone
O pagamento instantâneo por meio de cartão de 
crédito, internet banking ou transferência bancária é 
possível usando uma câmera de smartphone para es-
canear o código de barras encontrado nas faturas de 
pagamento de impostos enviadas pela prefeitura de 
Komatsu.
Dependendo do método de pagamento, pode ser 
necessário fazer o download de um aplicativo e aces-
sar um site específico. Verifique os procedimentos 
no site da prefeitura de Komatsu.
* Em caso de pagamentos com cartão de crédito, have-
rá a cobrança de uma sobretaxa pelo uso do sistema.

◆ �Pagamento eletrônico por meio do 

“sistema de pagamento público local”
Pagamentos eletrônicos podem ser feitos para ór-
gãos públicos locais como para Komatsu e para todo 
o Japão a partir do computador de sua casa ou escri-
tório. Consulte a página inicial do eLTAX para mais 
detalhes. Observe que apenas os seguintes impostos 
municipais podem ser pagos: imposto para pessoas 
jurídicas e imposto municipal / provincial (cobran-
ça especial).

Períodos de pagamento do imposto municipal etc.
Categoria 

do Imposto
Parcela 
única

1a 
Parcela

2a 
Parcela

3a 
Parcela

4a 
Parcela

I m p o s t o 
Municipal / 
Provincial 
(cobrança 
comum)

‒ junho agosto outubro janeiro

Imposto so-
bre imóveis /
sobre urbani-
zação

‒ maio julho dezembro fevereiro

Imposto so-
bre veículos 
leves (peque-
no porte)

maio ‒

Prêmio do Se-
guro Nacio-
nal de Saúde

Todo mês, de julho a março do ano 
seguinte (total de 9 parcelas)

Transcrição

Mapa de 
registro 
de terras, 
planta da 
casa etc.

¥300 
por
 via

Consulta

Mapa de 
registro de 
terras, lista 
de terrenos 
etc.

¥300
 por 
d o c u -
mento

Categoria Exemplos de uso Taxa

Outros 
Impos-
tos

Comprovante de Habi-
tação Residencial 
(Juutakuyou kaokushou-
meisho)

Para anexar na 
redução do im-
posto sobre re-
gistro do imó-
vel

¥1.300 
por via
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Residências Municipais ☎TEL㉗
Inscrição como morador em uma 
residências municipais (Shiei Jutaku) 
As residências municipais foram construídas através de im-
postos nascionais e municipais para atender aqueles que es-
tejam enfrentando problemas com moradia e cujas rendas 
cumprem os requisitos para inscrição (estabelecido por lei).  

◆ Requisitos para inscrição (deve atender a todos)
 1 �Cidadãos que estão morando com familiares, ou 

pretendem viver com os familiares (incluindo  
noivos);  
Em caso de idosos ou pessoas com deficiência de 
nível independente, é possível inscrever-se mes-
mo morando só. 

 2 �A renda total combinada dos habitantes deve es-
tar de acordo com o valor estabelecido por lei;

 3 ��Devem estar claramente tendo problemas para 
conseguir uma moradia;
４�Devem estar em dia com o pagamento dos im-

postos municipals;
５�Não podem ser membros de organizações crimi-

nais, como por exemplo a Yakuza
◆ Critério de renda máxima dos inquilinos
Abaixo de ¥158.000 / mês (famílias em geral)
Abaixo de ¥214.000 /mês (famílias com idosos, de-
ficientes etc.)
◆ Método de cálculo da renda máxima dos inquilinos

Renda 
anual 
total   

como determinado 
pela secretaria da 
fazenda do Japão  − ¥380.000  × 

número de 
habitantes  + 

número de 
dependentes morando 

separadamente  + deduções 

12 meses

Rendimento anual total: para os assalariados, o valor pós-
-dedução na guia do imposto de renda; para todos os ou-
tros, o valor determinado pela secretaria da fazenda
Os itens a seguir não são categorizados como renda: 

renda não tributável, como subsídios relacionados ao 
auxílio subsistência; seguro-desemprego; pensão por 
morte; pensão por invalidez; ajudas financeiras de fami-
liares; subsídios; indenizações; e renda ocasional.
◆Fiador (deve atender todos os requisitos abaixo)
 1 �Via de regra, um parente do inquilino, que more 

na prefeitura de Ishikawa;
 2 �Uma pessoa com renda anual maior que 

¥2.000.000, que possa responsabilizar-se pelo in-
quilino e pelo aluguel em caso de alguma even-
tualidade;

 3   Uma pessoa com os impostos municipais em dia.

Sobre construções  
residenciais ☎TEL㉘

É necessário solicitar e receber per-
missão para construir, ampliar, alterar 
a estrutura ou demolir uma residên-
cia.
・�O pedido de construção deve ser concluído antes de 

iniciar a construção na área de planejamento da cida-
de. Se a construção for iniciada sem autorização, o 
proprietário e o construtor serão punidos. (A permis-
são de construção também pode ser necessária fora da 
área de planejamento da cidade, dependendo do uso, 
estrutura e escala do edifício.)
・ Certifique-se de adquirir permissão de constru-

ção antes de iniciar a obra.
・�Converse e busque a compreensão dos seus vizi-

nhos antes de iniciar a obra. (Lei civil)

Mar do Japão

Residência Municipal de
 Ataka-machi 2

Residência Municipal de
 Kiso-machi

Rodovia
 expressa

 de Hokuriku
 

Residência Municipal de 
Shicho-machi

Residência Municipal de 
Shimoawazu-machi

Residência Municipal de 
Tsubakura-machi

Residência Municipal de 
Shinsuehiro-machi

Residência Municipal de 
Tenjin-machi

Residência Municipal de 
Hirugawa-machi

Residência Municipal de 
Kawabe-machi 

Residência Municipal de 
Yoshitake-machi

Residência Municipal de
 Hongo-machi

Residência Municipal de 
Segino Danchi

Residência Municipal de
Nishikarumi Danchi

Residência Municipal de
Kokufudai Danchi

Rodovia de
Kaga Sangyo-Kaihatsu 

linha de 
demarcação

〔Problema de neve no telhado〕

〔Problemas na iluminação natural, ventilação etc.〕

〔Problema de limite de terreno adjacente〕
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・�Se o terreno no qual você deseja construir for agrí-
cola ou dentro de uma área de urbanização con-
trolada, pode ser necessária uma permissão com 
base na lei de planejamento urbano. Certifique-se 
de consultar com antecedência.
・�De acordo com a Lei de Reciclagem de Obras, 

quem inicia a obra deve apresentar notificação, de 
acordo com o tipo de construção.

Obras que 
requerem 
notificação

Tipo de obra (cons-
truções) Escala

① Demolição Maior ou igual a 80m2

②  Novas construções 
/ ampliação

Maior ou igual a 
500m2

③  Reparos / reformas Maior ou igual a 
¥100 milhões

④  Trabalhos que não 
sejam do edifício 
(obras públicas etc.)

Maior ou igual a 
¥5 milhões

Fortalecimento sísmico das 
residências� ☎TEL㉘

Em Komatsu, parte do custo do reforço sísmico de 
residências de madeira é subsidiado.
・�São elegíveis residências de madeira construí-

das antes de maio de 1981.
①  Diagnóstico simples de resistência a terremotos: 

Gratuito (via de regra) (aplica-se uma taxa para 
inspeções no local)

②  Diagnóstico de resistência a terremotos: 80% de 
subsídio (máx. ¥120.000)

③  Renovações de resistência a terremotos: total-
mente subsidiadas (máx. ¥1.500.000)

P r o g r a m a  d e  a u x í l i o  à 
promoção de permanência 
em Komatsu� ☎TEL㉙

■ �Subsídios para construção / compra 
de residências

Subsídio de promoção de permanência “Bem-
vindo à Komatsu”
Ao se mudar para a cidade de Komatsu, parte do 
custo de construção ou compra de uma nova casa 
é subsidiado (deve ter vivido fora de Komatsu 
por mais de 3 anos).
● Novo edifício / ampliação: ¥500.000
● Compra: ¥300.000

Subsídio para construção de residência 
familiar de três gerações
Quando uma casa é construída ou comprada na 
cidade de Komatsu e três gerações da mesma fa-
mília moram nela ou nas proximidades, parte do 
custo é subsidiado.
●  Novo edifício / ampliação / compra: ¥200.000
* “Próximo” é definido como dentro de aproxi-
madamente 50 m.

Subsídio para construção de residência na 
região central da cidade
Quando uma casa é comprada dentro da região 
designada como “centro da cidade”, parte do cus-
to é subsidiado.
● Compra: ¥300.000 
○ Bônus para família jovens (45 anos ou menos): ¥50.000
○ Bônus por usar uma empresa em Komatsu: ¥100.000

Subsídio Komatsu “Smile”
Para compradores ▶ Na compra de um lote e constru-
ção de uma casa, parte do custo é subsidiado.
●  Nova construção: ¥100.000 
Para empresas ▶ Na aquisição e requalificação de 
um terreno já preparado para a construção de 
uma residência, parte do custo será subsidiado 
para empresas privadas.
●¥100.000 / lote (máx. ¥1.000.000)

Auxílio para recém-casados viverem em Komatsu
Parte do custo associado ao início de uma nova 
vida como custos de moradia, é subsidiado para 
os recém-casados.
●  Custos de moradia / mudança (máx. ¥300.000)

Sistema de subsídio para construção de 
residência em áreas ao redor do aeroporto 
Quando uma casa com redução de ruído (isolamento 
acústico) é construída dentro de um distrito de ruído 
de aeronaves, parte do custo é subsidiado.
●  Nova construção (dependendo do grau de ruí-

do provocado por aeronaves)
○ Níveis de ruído >85W (WECPNL): ¥1.000.000
○  Níveis de ruído 80W a 85W (WECPNL): ¥500.000 
○  Níveis de ruído 75W a 80W (WECPNL): ¥200.000 
* Os valores de subsídio são reduzidos pela metade se 
usar uma empresa que não seja de Komatsu
○  Bônus ao mudar-se para Komatsu (deve ter 

vivido fora de Komatsu por 3 anos ou mais): 
¥500.000

○  Bônus para famílias de 3 gerações: ¥200.000
○� Bônus para famílias jovens (45 anos ou menos, 

na região central da cidade): ¥50.000
* Os valores podem mudar e alguns subsídios 
não podem ser combinados com outros.
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■ Subsídios para ocupação de casas vagas

* O programa acima foi implementado em 2019. Os 
detalhes do programa estão sujeitos a alterações. 
Verifique a página inicial da cidade de Komatsu 
para obter mais informações ou ligue para ☎㉙.

Serviços de água

Checando um vazamento

1.  Feche todas as torneiras internas e fora de sua 
casa. Certifique-se de que nenhum vaso sanitário 
e máquina de lavar estejam sendo usados. 

2.  Abra a tampa do medidor de água (redonda, tam-
pa azul).

3.  Verifique o piloto dentro do dispositivo.

4.  Se o piloto estiver girando, mesmo que muito 
lentamente, é provável que haja um vazamento 

de água.

Subsídio para uso de material de construção 
especial da área de Komatsu
Quando certos materiais de construção da área 
de Komatsu são usados   para construir, ampliar 
ou renovar uma casa, loja ou fábrica, ou para am-
bientes externos, parte do trabalho de construção 
ou custo do material é subsidiado.
●�Casa individual / bloco de apartamentos
○  Custo de construção utilizando rochas de Ko-

matsu: 20% de subsídio
○  Custo de construção utilizando cerâmica Ku-

tani: 20% de subsídio
○ Custo do material telhas de Komastu: 20% de 

subsídio
○  Custo de construção utilizando tatame de  Ko-

matsu: 20% de subsídio
○  Cedro de Kaga: subsídio decidido por número de pilares
(subsídio máximo: ¥200.000 (construção de ca-
sas novas), ¥100.000 (outros)
* Os custos de construção e material estão sujeitos 
a avaliação

* Para residências pré-existentes, a inscrição é exi-
gida pela construtora original
● Lojas / fábricas etc.
○  Custo de construção utilizando rochas de Koma-

tsu: 20% de subsídio
○  Custo de construção utilizando cerâmica Ku-

tani: 20% de subsídio
(subsídio máximo: ¥300.000 (construções no-
vas), ¥200.000 (outros)
* As obras com os materiais locais devem estar posiciona-
do em um local visível e favorável.

* O uso de materiais locais deve ser divulgado por 
meio de um quadro de avisos etc.

* Ambos os custos de construção e material são 
feitos por meio de uma avaliação.

Subsídio para promover a ocupação de casas 
que estejam inativas
Quando uma casa vaga em Komatsu é reformada 
e alugada para aluguel, parte dos custos de refor-
ma são subsidiados.
●�50% do custo de reforma é subsidiado  

(máx. 400.000)
*Exceto para obras externas 
◆Sistema de Subsídio de aluguel de Casas Vagas 
Quando uma casa registrada no “banco de dados de 
casas vagas” da cidade de Komatsu (apenas casas, não 
inclui apartamentos) é alugada por uma pessoa com 
menos de 45 anos, parte do aluguel é subsidiado.
●  50% do aluguel é subsidiado (máx. 20.000 / mês)
*Período de 1 ano
* Exceto para aluguel de estacionamento e custos 
administrativos. 

◆Onde entrar em contato
Mudança no usuá-
rio Notifique pelo me-

nos 2 dias úteis 
com atencedência

Divisão de 
Pagamento
☎㉚

Querendo iniciar 
ou parar de usar
Perguntas sogre as taxas e inspeções 
dos medidores
Vazamento de água do lado da rua, antes do 
medidor Divisão de Ges-

tão de Água e 
Esgoto☎㉛Cor, cheiro, sabor incomuns da água da 

torneira etc.
A água do banheiro não para ao dar 
descarga

Especialistas 
de serviços de 
encanador de-
signados pela 
cidade de Ko-
matsu 

Vazamento de água do lado da casa, 
depois do medidor

Lado da rua
Custo de reparo pago pela 
Divisão de Água e Esgoto

Lado da casa
Taxa / custo de reparo 
pago pelo cliente

TerrenoRua Caixa do medidor

Sarjeta
Cano de água

Válvula de
corte Medidor

Piloto:  pequena roda dentada prateada ou roda 
dentada em forma de estrela vermelha
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Educação / Outros

Matrícula / Mudança de 
escola (devido à mudançade 
endereço)� ☎TEL㉜

Assim que a mudança for decidida, entre em conta-
to com a escola ou com a Secretaria de Educação da 
escola em que você vai ingressar.
Mudança para Komatsu
①  Conclua o procedimento de mudança na Divi-

são de Serviços ao Cidadão para receber uma no-
tificação de matrícula na nova escola.

②  Contate a nova escola com antecedência e visite 
a escola junto com seu filho para concluir o pro-
cedimento. Pegue a notificação de matrícula e os 
documentos de mudança recebidos na escola an-
terior (certificado de matrícula e o certificado de 
fornecimento de livros didáticos).

Mudança de bairro dentro da cidade de Komatsu
① Notifique a escola primária ou secundária atual e 
receba o documento para mudança de escola (certi-
ficado de matrícula).
②  Complete o procedimento de mudança de ende-

reço (residência) na Divisão de Serviços Munici-
pais para receber uma notificação de matrícula 
para a nova escola.

③  Contate a nova escola com antecedência e visite 
a escola junto com seu filho para concluir o pro-
cedimento. Leve a notificação de matrícula e o 
documento de mudança de escola (certificado de 
matrícula) recebido na escola anterior.

Mudança saindo de Komatsu
①  Notifique a escola primária ou secundária atual e 

receba os documentos para mudança de escola 
(certificado de matrícula e o certificado de forne-
cimento de livros didáticos).

②  Conclua o procedimento de mudança na Divi-
são de Serviços ao Cidadão.

③  Conclua o procedimento de mudança no novo 
local para receber uma notificação de matrícula. 
Em seguida, contate a nova escola com antece-
dência e visite a escola junto com seu filho para 
concluir o procedimento. Pegue a notificação de 
matrícula e os documentos para mudança de es-
cola (certificado de smatrícula e o certificado de 
fornecimento de livros didáticos) recebidos na 
escola anterior.

Matrícula no ensino fundamental ou 
médio
①  Em meados de setembro de cada ano, as informações so-

bre os exames de saúde para ingresso na escola são envia-
das aos responsáveis pelas crianças que ingressam no ensi-
no fundamental, provenientes da escola designada.

②  Notificações de matrículas das escolas de ensino funda-
mental e médio são enviadas aos pais / responsáveis no 
final de janeiro pela Divisão de Ensino Escolar.

Sistema de Auxílio Escolar
Famílias com crianças na escola primária e secundá-
ria que precisam de assistência com material escolar 
e custos de merenda podem se inscrever na Secreta-
ria de Educação, Divisão de Ensino Escolar através 
de suas escolas.

Telefone das instituições educacionais 
da cidade de Komatsu 
⇒ Veja a lista de telefones

Atividades das comunidades
◆��Organizações comunitárias (asso-

ciações de bairro etc.)
No Japão, as pessoas que vivem na comunidade lo-
cal formam grupos independentes e realizam várias 
atividades com o objetivo de criar ambientes agra-
dáveis e seguros.

◆��Comunicação entre membros da co-
munidade

Crie o hábito de se comunicar com as pessoas de sua 
comunidade dizendo olá e participando de eventos. 
Isso ajuda a evitar problemas entre vizinhos e você tam-
bém pode obter informações úteis, como coisas que 
você precisa ter cuidado nessa área específica. Também 
é importante para quando ocorrem desastres, para que 
as pessoas possam ajudar umas às outras.

Atividades principais
●�Comunicação local
Pessoas que vivem em comunidades locais apro-
fundam suas conexões umas com as outras por 
meio de várias atividades, como festivais e even-
tos esportivos / culturais.
●Criando comunidades agradáveis e saudáveis
Comunidades inteiras participam de atividades 
que necessitam da cooperação do grupo, como 
gerenciamento de lixo, prevenção de crimes, pre-
paração para desastres etc.
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Segurança do trânsito e 
prevenção de crimes

◆ �Existem leis e regras que precisam ser 
cumpridas ao dirigir veículos motor-
izados (incluindo motocicletas)
・�Você deve possuir uma carteira de motorista para 

dirigir um veículo motorizado.
・�Se você estiver envolvido em uma infração de 

trânsito ou acidente, apresente sua carteira de 
motorista ao policial responsável, se solicitado.
・Dirija do lado esquerdo da estrada.
・�Ao dirigir ao lado de alguém que esteja cami-

nhando ou andando de bicicleta, você deve dei-
xar um espaço seguro e dirigir devagar.
・Nunca dirija após consumir álcool.
・�Nunca empreste um veículo motorizado para al-

guém que bebeu álcool. Nunca ofereça álcool a 
alguém que está dirigindo. Nunca peça a alguém 
que tenha bebido álcool para dirigir.
・�Você deve usar cinto de segurança ao dirigir um 

veículo motorizado. Os passageiros também de-
vem usar cintos de segurança.
・�Crianças menores de seis anos devem sentar em 

uma cadeira infantil.
・�É proibido usar o telefone celular ao dirigir.

◆ Carteiras de motorista
Para dirigir um veículo motorizado (incluindo uma 
motocicleta ou scooter) no Japão, é necessário um 
dos seguintes itens:
① Carteira de motorista japonesa
② �Carteira de motorista internacional (emitida por 

um estado membro da Convenção de Genebra e 
em conformidade com o formato prescrito)

③ �Carteira de motorista estrangeira junto com a 
tradução para o japonês fornecida por uma em-
baixada, etc. (válido para Estônia, Suíça, Alema-
nha, França, Bélgica, Mônaco e Taiwan)

* �② e ③ podem ser usados por um período máxi-
mo de 1 ano.

◆ Obtenção de carteira de motorista 
japonesa
・�Uma carteira de motorista japonesa pode ser ob-

tida usando os seguintes métodos:
①  Fazer o teste de carteira de motorista japonesa 
・�Você deve passar em um teste de habilidades 

de direção, um exame escrito e um teste de 
aptidão (teste de visão etc.) em um Centro de 
Carteira de Habilitação (Untenmenkyo Cen-

ter).
・�Se você concluir um curso em uma escola de 

direção designada, estará isento do teste de ha-
bilidades de direção.

②  Troca de carteira de motorista estrangeira por 
carteira de motorista japonesa
・�Os titulares de carteira de habilitação estran-

geira ficarão isentos dos testes escritos e de ha-
bilitação para dirigir, após comprovarem que 
possuem os conhecimentos e habilidades ne-
cessários e que não há impedimentos para diri-
gir.
・�A pessoa deve ter permanecido no país onde 

obteve a carteira de habilitação estrangeira por 
pelo menos 3 meses após a obtenção.
・�As aplicações podem ser feitas no Centro de 

carteira de habilitação da prefeitura de 
Ishikawa.
・�Entre em contato com o centro para obter de-

talhes sobre os documentos necessários.

◆ Prevenção de crimes (evitando roubos 
e assédios)
・�Ao sair, certifique-se de que fechou as janelas e 

trancou a porta.
・�Ao estacionar seu carro ou motocicleta em algum 

lugar, certifique-se de trancá-lo.
・�Ao levar algo importante como uma bolsa ou car-

teira, não as deixe em lugares onde você não possa 
estar conferindo a segurança.
・�À noite, evite ruas mal iluminadas e com poucas 

pessoas.
・�Se você não tiver certeza ou estiver preocupado 

com a prevenção do crime, consulte a delegacia de 
polícia mais próxima.

Centro de Carteira de Habilitação da Província 
de Ishikawa
Higashikagatsume-machi 2-1, Kanazawa, 
Ishikawa, 920-0209
TEL: 076-238-5901
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Imigração / Procedimentos para Residência

Cartão de Residência
O Cartão de Residência é um cartão de identifica-
ção para estrangeiros que vivem no Japão. Os dados 
de identificação do titular, bem como o período 
permitido de permanência no Japão e atividades 
permitidas (status de residência) etc. estão escritos 
nele.
・�Pessoas com 16 anos ou mais devem portar o Car-

tão de Residência.
・�Também pode ser usado como identificação para 

procedimentos e contratos oficiais.
Pessoas�qualificadas�para�um�Cartão�de�Residência
Um cartão de residência será emitido para qualquer 
residente estrangeiro que permaneça no Japão por 
mais de 3 meses.

Notificação de residência (notificação 
de mudança para a cidade)
As pessoas que receberem um Cartão de Residência 
devem enviar uma notificação de mudança à prefei-
tura local em até 14 dias após a confirmação do en-
dereço. O Cartão de Residência e o passaporte (se 
estiver se mudando do exterior) devem ser apresen-
tados ao fazer a notificação. Se você estiver mudan-
do com a família, ou estiver se mudando para uma 
família que já tenha concluído o registro de residên-
cia, normalmente é solicitado um documento que 
comprove sua relação familiar (por exemplo, certi-
dão de nascimento ou certidão de casamento), jun-
tamente com sua tradução para o japonês (se não 
estiver escrito em japonês).

Perda do Cartão de Residência
Se você perder seu Cartão de Residência, deverá so-
licitar uma reemissão dentro de 14 dias após dar-se 
conta. As solicitações podem ser feitas na Agência 
de Serviços de Imigração local. Documentos que 
comprovem a perda do Cartão de Residência (certi-
ficado de notificação de extravio ou de roubo) são 
obrigatórios e podem ser obtidos no posto policial.

Procedimentos de status de residência
・ Renovação do período de permanência (extensão)
Se você deseja permanecer no Japão por mais tempo 
do que o seu período de estadia aprovado, você deve 
solicitar uma renovação na Agência de Serviços de 
Imigração local.

・�Modificação�do�status�de�residência�(mudança�
no propósito da estadia)

Se você deseja modificar o propósito de sua estadia, 
deve solicitar uma modificação na Agência de Servi-
ços de Imigração local.
・Residência permanente
Se você deseja residir no Japão permanentemente, 
deve solicitar a aprovação de residência permanente. 
Se aprovado, suas atividades (trabalho) e período de 
permanência não serão mais limitados, e você não 
precisará realizar procedimentos de renovação ou 
modificação.
・ Obtenção do status de residência  

 (para crianças recém-nascidas)
Se uma criança nasce no Japão e não tem nacionali-
dade japonesa, e se deseja que ela possa permanecer 
no Japão após os 60 dias de seu nascimento, o status 
de residência deve ser solicitado a uma Agência de 
Serviços de Imigração local dentro de 30 dias do 
nascimento.
* Documentos como a certidão de nascimento são 
obrigatórios.   
Conclua o procedimento de notificação no escritó-
rio municipal local antes de consultar a Agência de 
Serviços de Imigração.
・ Aprovação para atividades fora do status de 

residência
Se você deseja obter uma renda, mas seu status de 
residência não permite trabalhar (estudante interna-
cional, dependente etc.), ou deseja fazer um traba-
lho que não está incluído em seu status de residên-
cia, você deve solicitar a aprovação para atividades 
fora do seu status de residência. As solicitações po-
dem ser feitas em uma Agência de Serviços de Imi-
gração local.

Eventos que requerem notificação a 
uma Agência de Serviços de Imigração 
local
Os titulares de cartões de residência com os seguin-
tes status de residência devem notificar sua Agência 
de Serviços de Imigração local sobre mudanças, 
como por exemplo: mudança de sua afiliação (insti-

* Entre em contato com a Agência de Serviços de 
Imigração local para obter detalhes sobre os 
documentos necessários para a solicitação.

Agência de Serviços de Imigração Filial de Ka-
nazawa  076-222-2450
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tuição).

(1)  Envie notificações relacionadas a nova afilia-
ção (instituição) em até 14 dias.

Status�de�residência�que�precisam�notificar
Professor Universitário, Profissional Estrangeiro Al-
tamente Qualificado 1-3, Profissional Estrangeiro 
Altamente Qualificado 2 (se envolvido nas ativida-
des listadas em 2-3), Investidor / Gerente de Negó-
cios, Advogado / Contabilista,  Profissional Médico, 
Professor, Funcionário Transferido, Treinador de 
Trabalhador Especializado, Estudante ou Estagiário
・ Alteração do nome da instituição afiliada;
・ Mudança de endereço da instituição afiliada;
・ A instituição afiliada deixa de existir;
・ Retirada da instituição afiliada;
・ Transferimento da instituição afiliada.

(2)  Envie notificações relacionadas às institui-
ções contratantes em até 14 dias.

Status�de�residência�que�precisam�notificar
Profissional Estrangeiro Altamente Qualificado 1-1, 
Profissional Estrangeiro Altamente Qualificado 
1-2,Profissional Estrangeiro Altamente Qualificado 
2 (se envolvido nas atividades listadas em 2-1 ou 
2-2 ), Pesquisador, Engenheiro, Especialista em Hu-
manas / Serviços Internacionais, Enfermagem, Ar-
tista de Entretenimento (limitado ao caso em que a 
pessoa exerce atividades sob contrato com uma or-
ganização pública ou privada no Japão), Trabalha-
dor Qualificado, Trabalhador Especializado Especí-
fico
・ Alteração do nome da instituição contratante;
・ Mudança de endereço da instituição contratante;
・ A instituição contratante deixa de existir;
・ Encerramento do contrato com a instituição 

contratante;
・ Fechamento de um novo contrato com a institui-

ção contratante.

(3)  Envie notificações relacionadas aos cônjuges 
dentro de 14 dias.

Status�de�residência�que�precisam�notificar
Dependente, cônjuge de cidadão japonês, cônjuge 
de residente permanente 
・ Divórcio; 
・ Óbito do cônjuge.

Autorizações de reentrada (preserve 
seu status de residência atual ao reen-
trar no Japão)
Ao usar o sistema de reentrada, é possível reentrar 
no Japão com o mesmo status de residência e perío-
do de permanência se você reentrar dentro de um 
período aprovado.
(1)  Permissão de reentrada Minashi  

(retornando dentro de 1 ano)
Pessoas com passaporte e cartão de residência váli-
dos não precisam obter permissão de reentrada na 
Agência de Serviços de Imigração local com antece-
dência se reingressarem no Japão dentro de 1 ano 
(mas se o período de estadia restante for  menos de 
1 ano, terá de ser dentro da validade do período de 
estadia).
(2)  Permissão de reentrada (se a permanência no 

exterior for mais de 1 ano)
Inscreva-se com antecedência na Agência de Servi-
ços de Imigração local para permissão de reentrada, 
a fim de manter seu status de residência atual e o 
período de estadia ao reingressar no Japão (o tempo 
máximo permitido fora do Japão é de 5 anos, ou até 
o final do período de permanência, se este for me-
nos de 5 anos).

Etiquetas e costumes para 
manter em mente

◆ Banheiros
・ Certifique-se de usar o papel higiênico fornecido 

em cada banheiro, e não qualquer outro papel 
para evitar entupimentos.
・ Certifique-se de jogar o papel higiênico no vaso 

sanitário após o uso. Existem alguns países que 
possuem lixeiras para papel higiênico usado den-
tro do banheiro para evitar entupimentos. No 
Japão, se o papel higiênico fornecido nos banhei-
ros for usado, os entupimentos serão raros.
・ Existem muitos botões nos banheiros das lojas de 

departamento e estações. O botão de descarga é 
geralmente indicado por “流す FLUSH”.

* Entre em contato com a Agência de Serviços de 
Imigração local para obter detalhes sobre os 
documentos necessários para a solicitação.

Agência de Serviços de Imigração Filial de Kanazawa  
076-222-2450
Centro de Informação de Imigração�
0570-01-3904
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◆ Etiquetas do telefone celular
・ Não olhe continuamente para o seu celular en-

quanto caminha, pois pode esbarrar em alguém, 
causando lesões a si ou ao outro.
・ O uso de telefone celular ao dirigir um veículo 

motorizado ou bicicleta é proibido por lei.

◆ Trens e ônibus
Trens e ônibus são espaços públicos. Observe o se-
guinte:
・ Falar em voz alta é falta de educação.
・ No Japão, falar ao celular em um trem ou ônibus 

é falta de educação.
・ Ouvir música com o volume alto incomoda os 

outros.
・ Usar uma mochila nas costas em trens e ônibus 

lotados faz você esbarrar nas pessoas e causar in-
cômodos.

◆ Fontes termais / banhos públicos
As instalações balneares públicas são utilizadas por 
um grande número de pessoas. Observe o seguinte:
・Lave o corpo antes de entrar na banheira.
・Não coloque toalhas dentro da banheira.
・ Não use sabonete ou shampoo dentro da 

banheira.
・ Algumas instalações de banho podem impedir a 

entrada de pessoas com tatuagens.

Informações úteis 
Custos e subsídios relacionados ao parto 
Quantia fixa de abono para parto (subsídio de 
despesas para o parto) (Shussan Ikuji Ichijikin)
Quando um membro do seguro saúde ou do Seguro 
Nacional de Saúde dá a luz, elas recebem ¥420.000 
como subsídio de assistência ao parto. No entanto, 
se o parto não for elegível ao sistema de compensa-
ção médica obstétrica, ou se o parto for antes da 22ª 
semana de gravidez, o subsídio será de ¥404.000. 
Você pode optar por receber diretamente este subsí-
dio posteriormente ao parto ou pode solicitar que o 
subsídio seja pago ao hospital / clínica onde será 
realizado o parto.
Existem dois sistemas de pagamento ao hospital 
dentro deste programa de pagamento ao centro mé-
dico.
①  Pagamento direto   

(Chokusetsu Shiharaiseido)
A unidade médica solicita e recebe o pagamento da 
quantia fixa de abono para parto em nome da futu-
ra mãe. O pagamento é feito diretamente ao centro 

médico, não havendo necessidade de arcar com o 
custo total ao sair do hospital.
② Pagamento por recepção (Uketori dairi seido)
A futura mãe solicita com antecedência o pagamen-
to da quantia fixa de abono para parto junto à sua 
seguradora de saúde, designando o recebimento do 
pagamento ao serviço médico onde o filho nascer. 
O pagamento é feito diretamente ao centro médico. 
Subsídio Materno
Quando o segurado de saúde que se ausenta do tra-
balho para dar a luz não pode receber salário, é pago 
um subsídio pelo afastamento do trabalho entre 42 
dias antes da data prevista de nascimento (período 
antes do parto) e até o 56º dia após o nascimento 
(período após o parto). O subsídio materno é geral-
mente equivalente a 67% do salário diário da pessoa 
e é pago pelo seguro de saúde durante o período de 
folga do trabalho antes e depois do parto. A pessoa 
não receberá o subsídio se receber um salário da em-
presa durante o período de folga superior ao valor 
do parto. O dia do nascimento está incluído no pe-
ríodo anterior ao nascimento. Se o nascimento for 
posterior à data prevista, o subsídio materno do pe-
ríodo antes do parto também será pago por esse pe-
ríodo extra.
Subsídio durante a Licença-Maternidade
(1)  Pagamento durante a licença-maternidade
Em geral, uma pessoa com seguro desemprego que 
deseja tirar licença para criar um filho(a) menor de 
1 ano de idade (dependendo das condições de cada 
caso, pode se prolongar a licença até 1 ano e 2 me-
ses, ou até 1 ano e meio ou 2 anos) e que obteve li-
cença-maternidade e atende aos requisitos abaixo, 
receberá o pagamento da licença-maternidade após 
se inscrever via Hello Work.
• Requisitos para receber o pagamento:
①  Deve ter trabalhado mais de 10 dias por mês em 

pelo menos 12 meses durante os 2 anos anterio-
res ao início da licença-maternidade;

②  O salário durante a licença-maternidade dimi-
nuiu para menos de 80% do salário antes de ini-
ciar o período de licença do trabalho.

(2)  Funcionários temporários  
(trabalhador contratado a termo)

Além dos requisitos acima, os funcionários tempo-
rários (pessoas que trabalham por um período de-
terminado apenas) devem atender a um dos seguin-
tes requisitos:
①  Deve ter trabalhado por pelo menos 1 ano na 

mesma empresa (mesmo empresário);
②  Não está claro se o contrato de trabalho expirará 

ou não antes de a criança completar 1 ano e 6 
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meses (por exemplo, por motivo de impossibili-
dade em conseguir vaga na creche) (em alguns 
casos onde a licença começa após 1 ano e 6 me-
ses, a licença poderá ser prorrogada até a criança 
completar 2 anos).
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Lista De Telefones 

⓪ Balcão de Apoio aos Estrangeiros ☎TEL 0761-24-8231

① Divisão de Serviços ao Cidadão (Emissão de Certificados) ☎TEL 0761-24-8065

② Divisão de Serviços ao Cidadão (Registro de Residência) ☎TEL 0761-24-8064

③ Divisão de Serviços ao Cidadão (Registro Familiar) ☎TEL 0761-24-8066

④ Centro de Serviços Administrativos em frente à estação Komatsu ☎TEL 0761-23-2323

⑤ Centro de Serviços Administrativos da Região Sul ☎TEL 0761-44-2535

⑥ Divisão de Consultas Individuais ☎TEL 0761-24-8070

⑦ Conselho de Bem-estar Social (Centro Comunitário Dai-ichi) ☎TEL 0761-22-3354

⑧ Divisão Infanto-Familiar ☎TEL 0761-24-8057

⑨ Divisão de Desenvolvimento Juvenil ☎TEL 0761-24-8128

⑩ Centro de Suporte à Família de Komatsu  
1F Komatsu A×Z Square (dentro do Kabukky Land) ☎TEL 0761-58-1212

⑪ Sukoyaka Center ☎TEL 0761-21-8118

⑫ Divisão de Assistência ao Idoso ☎TEL 0761-24-8149

⑬ Divisão de Saúde ☎TEL 0761-24-8161

⑭ Divisão de Bem-Estar Social (Portadores de deficiência) ☎TEL 0761-24-8052

⑮ Centro de Seguro de Saúde e Aposentadoria 
(Seguro de Saúde Nacional / Pensão Nacional) ☎TEL 0761-24-8059

⑯ Centro de Seguro de Saúde e Aposentadoria 
(Seguro de Saúde ao Idoso) ☎TEL 0761-24-8148

⑰ Hospital Municipal de Komatsu ☎TEL 0761-22-7111

⑱ Consultório de Awazu, Ogoya e Ossugui  ☎TEL 0761-44-2540

⑲ Centro Médico de Emergência Minami-Kaga (Pediatria / Clínico Geral) 
 (1F Torre Sul do Hospital Municipal de Komatsu) ☎TEL 0761-23-0099

⑳ Divisão de Ecologia (Relacionados ao lixo) ☎TEL 0761-24-8069

㉑ Ecology Park ☎TEL 0761-41-1600

㉒ Divisão de Administração Fiscal (Tributação Geral) ☎TEL 0761-24-8029

㉓ Divisão de Administração Fiscal 
(Imposto Residencial Municipal / Prêmio do Seguro Nacional de Saúde) ☎TEL 0761-24-8030

㉔ Divisão de Administração Fiscal (Imposto sobre propriedade / terrenos) ☎TEL 0761-24-8031

㉕ Divisão de Administração Fiscal (Imposto sobre propriedade / casas) ☎TEL 0761-24-8032

㉖ Divisão de Pagamento de Impostos ☎TEL 0761-24-8034

㉗ Divisão de Construção e Moradia (Gestão habitacional) ☎TEL 0761-24-8095

㉘ Divisão de Construção e Moradia  
(Inspeção de construção / permissão de desenvolvimento / casas vagas) ☎TEL 0761-24-8106

㉙ Divisão de Construção e Moradia (Promoção de Permanência) ☎TEL 0761-24-8104

㉚ Divisão de Pagamento  ☎TEL 0761-24-8111

㉛ Divisão de Controle de Água e Esgoto  ☎TEL 0761-24-8164

㉜ Divisão de Ensino Escolar ☎TEL 0761-24-8122
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● Rojou Shougakkou (escola primária) ☎TEL 0761-22-3950
● Chishou Shougakkou ☎TEL 0761-22-8571
● Ataka Shougakkou ☎TEL 0761-22-2450
● Inumaru Shougakkou ☎TEL 0761-22-0821
● Araya Shougakkou ☎TEL 0761-22-5042
● Daiichi Shougakkou ☎TEL 0761-22-3173
● Noshiro Shougakkou ☎TEL 0761-22-1041
● Rendaiji Shougakkou ☎TEL 0761-22-1011
● Mukaimotoori Shougakkou ☎TEL 0761-22-0659
● Imae Shougakkou ☎TEL 0761-22-0577
● Kushi Shougakkou ☎TEL 0761-44-2031
● Hizue Shougakkou ☎TEL 0761-44-2032
● Futsu Shougakkou ☎TEL 0761-44-2596
● Awazu Shougakkou ☎TEL 0761-65-1102
● Kiba Shougakkou ☎TEL 0761-44-2803
● Yatano Shougakkou ☎TEL 0761-44-2593
● Tsukizu Shougakkou ☎TEL 0761-44-2594
● Nata Shougakkou ☎TEL 0761-65-1852
● Kokufu Shougakkou ☎TEL 0761-42-2079
● Nakaumi Shougakkou ☎TEL 0761-47-1020
● Touryou Shougakkou ☎TEL 0761-47-0316
● Nomi Shougakkou ☎TEL 0761-24-0410
● Shoutou Midori Gakuen ☎TEL 0761-46-1014
● Rojou Chuugakkou (escola secundária) ☎TEL 0761-22-2931
● Marunouchi Chuugakkou ☎TEL 0761-22-2935
● Shouyou Chuugakkou ☎TEL 0761-23-1311
● Miyuki Chuugakkou ☎TEL 0761-43-2372
● Nanbu Chuugakkou ☎TEL 0761-44-2560
● Kokufu Chuugakkou ☎TEL 0761-47-2004
● Nakaumi Chuugakkou ☎TEL 0761-47-1024
● Shoutou Chuugakkou ☎TEL 0761-41-1070
● Ataka Chuugakkou ☎TEL 0761-24-0073
● Itazu Chuugakkou ☎TEL 0761-21-8510

Escolas de Komatsu






