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CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE MAIO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 17 de maio 

13:30～16:30 

(reserva por tel. no dia, à 

partir de 8:30hrs, limite de 

10 pessoas) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5303 

Preocupação 20 de maio 
. 13:30～16:00 

(30 minutos por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Direitos Humanos 11 e 25 de maio 13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Escrivão Administrativo 13 e 18 de maio 

13:00～16:00 

(dia 13 terá atendimento 

p/ estrangeiros) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Seguro Social e Trabalhista 12 de maio 13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Assuntos administrativos 

9, 16 e 23 de maio 10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos  

Tel.:20-5544 (consulta) 

10 de maio 10:00～12:30 
Centro Comunitário de Koshino 

Tel: 89-2182 

25 de maio 13:00～15:00 
Centro Comunitário Shimizu Kita            

Tel: 98-4560 

Consumo 
12 e 26 de maio 

13:30～16:30 

(c/ presença de advogado, 

necessário reserva) 

Centro de Atendimento ao 

Consumidor (Phoenix Plaza 1º and.)    

Tel: 20-5588 (consulta) 
segunda～sexta 8:30～17:00 

Médias e pequenas empresas 

Trabalho 

segundas, quartas 

e sextas 

9:00～17:00 

 (necessário reserva) 

Divisão de Apoio ao Trabalho 

(Aossa 5º andar)    Tel:  20-5325 

Administração 

Donos/fundadores de 

pequenas empresas 

Segundas, terças, 

quintas e sextas 

8:30～17:00 

(necessário reserva) 

Divisão de Promoção da Câmara de 

Comércio e Indústria 

Tel: 20-5321 

Juventude segunda～sexta 8:30～17:00 Centro do Bem-estar da Juventude 



 

 

 

 

Programa de Subsídio de Despesas Médicas Infantil 

Para famílias com crianças até o ensino médio 

 

O valor a ser arcado pelo segurado do programa de subsídio de despesas 

médicas infantil muda após a entrada da criança na escola primária.  

Os pais ou responsáveis com crianças que ingressaram na escola primária a 

partir de abril deste ano, por favor, prestem atenção!! 

Em caso de crianças antes do ingresso ao ensino obrigatório, o segurado não 

terá que arcar com a porcentagem de despesas. 

★Idas frequentes ao hospital → 500 ienes/mês por cada instituição médica 

★Internação → 500 ienes x total de dias, por cada instituição médica 

  (Limite máximo : 4,000 ienes/mês) 

★Prescrição farmacêutica fora do hospital → sem reembolso. 

Informação:  Divisão do Bem-estar da Criança    Tel: 20-5412 

 

 

(young telephone)  Tel: 26-4949  /  0120-57-4970 

Educação 

(Adaptação escolar) 
segunda～sexta 9:00～16:00 

Salinha Challenge 

(Furuichi 3 chome) Tel: 56-4150 

Criação de Filhos 

“Mama dial” 

Todos os dias, 

exceto terça-feira 
9:00～20:00 

Promoção da Igualdade de 

Gêneros・Centro Infantil e Familiar          

Tel: 20-5775 

Crianças 

Mulheres 

Pediatria 12 e 26 de maio 
13:30～15:30 

(Necessário reserva)  

Promoção de Igualdade de 

Gêneros・Centro Infantil e Familiar 

(Aossa 5º and.)   Tel: 20-1541 
Advogado 2 e 21 de maio 

13:00～15:30 

(Necessário reserva)  

Desenvolvimento das 

palavras 
7 e 21 de maio 

9:00～12:00 

(Necessário reserva) 

Sala de Palavras (Phoenix Plaza 2º 

and.) 

Departamento de Assistência aos 

Deficientes Tel: 20-5435 

Casamento 15 de maio 
13:30～15:30 

(Necessário reserva) 

Aossa (Sala de Reunião 5º and.) 

Seção de Assistência Infantil               

Tel: 20-5696 



 

ALTERAÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO DO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE 

O imposto do Seguro Nacional de Saúde é uma importante fonte da receita, portanto, a base que 

sustenta o Seguro Nacional de Saúde. Agradecemos por sua compreensão e cooperação. 

◆Os 4 pontos de alteração 

○1 Aumento de 0.5% da taxa de imposto de renda relacionado ao Seguro Médico 

○2 A parcela uniforme que o assegurado paga do seguro médico terá aumento no valor de 300 ienes 

 Parcela proporcional à renda Parcela uniforme 

Ano de 2015 7,1 % 29,600 ienes 

Ano de 2016 7,6% 29,900 ienes 

 

○3  O valor limite da taxa de imposto do seguro médico e do suporte financeiro do seguro 

médico para idosos acima de 75 anos de idade, ambos terão aumento de 20,000 ienes. 

 
Valor limite de tributação 

Parte do Seguro médico 
Ano letivo de 2015 520,000 ienes 

Ano letivo de 2016 540,000 ienes 

Suporte financeiro do seguro 

médico para idosos acima de 

75 anos de idade  

Ano letivo de 2015 170,000 ienes 

Ano letivo de 2016 190,000 ienes 

 

○4 Revisão dos critérios de redução do valor da parcela uniforme e valor da parcela imparcial calculado 

por família 

 Redução de 50% Redução de 20% 

Ano letivo 

de 2015 

No total abaixo da renda de familiar 330,000 + 

(número de contribuintes × 260,000) 

No total abaixo da renda familiar de 330,000 + 

(número de contribuintes × 470,000) 

Ano letivo 

de 2016 

No total abaixo da renda familiar de 330,000 

+ (número de contribuintes × 265,000) 

No total abaixo da renda familiar de 330,000 

+ (número de contribuintes × 480,000) 

Informações: Seção de Seguros e Aposentadorias   Tel: 20-5383 


