
                                                             10 de março de 2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUKUI 

O Departamento dos Cidadãos estará atendendo aos domingos, nas seguintes datas: 

Data: 25 de março e 1 de abril de 2018  8:30～13:00 hrs. 

Local: Departamento dos Cidadãos – 1º andar do Prédio Principal 

*Entre pela entrada principal 

◆Assuntos que poderão ser tratados: 

〇Mudança de endereço 

〇Notificação relativa ao registro familiar (Atestado de casamento, divórcio, nascimento, óbito) 

〇Mudança de endereço, ítens relacionados ao registro familiar como, Seguro de Saúde Nacional, 

subsídio para crianças, subsídio de despesas médicas para crianças, seguro de cuidados 

prolongados, procedimento de tranferência para escola primária e secundária. 

〇Entrega de vários certificados 

〇Registro de carimbo 

◆O que levar: 

•Documentos que comprovem a sua identidade (carta de motorista, outros) 

•Inkan 

•Cartão My Number, Cartão de Residência... (de todos os membros da família) 

※ •E outros documentos que achar necessário 

 

●●●  Fazer os trâmites de mudança com atecedência ●●● 



Março e abril são épocas de mudança! Procure fazer os trâmites com antecedência, pois o balcão de 

atendimento geralmente fica lotado e a espera pode durar mais de uma hora. Providencie os documentos 

necessários e compareça no balcão de atendimento.  

Documentos a apresentar Período para apresentar 

Notificação de mudança (de outra cidade para Fukui)TENNYŪ Dentro de 14 dias após a mudança 

Notificação de mudança (dentro da cidade de Fukui) TENKYŌ Dentro de 14 dias após a mudança 

Notificação de mudança (de Fukui para outra cidade) TENSHŪTSU Até 14 dias antes do dia da mudança 

Informações •Contato: Homepage 

Departamento do cidadão  20-5286 (sobre notificações) 

Departamento do Cidadão • Promoção de Serviços  20-5303 (sobre atendimento especial)

 

PAGAMENTO DE IMPOSTOS 

Para quem tem dificuldades em fazer consultas sobre impostos durante a semana,  

o balcão de atendimento estará aberto no domingo!!  Aproveite esses dias para 

tirar suas dúvidas e/ou consultar sobre sua situação atual. Atendimento por telefone 

também!! 

Quando:  25 de março e 1 de abril de 2018   8:30 às 13:00 hrs. 

Local:  Prefeitura Municipal de Fukui – Prédio Principal – 2º andar – Divisão de 

Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

※  Entre pela entrada principal 

O que apresentar:  Carteira de motorista ou algum outro documento que comprove 

a identidade. 

※  Em caso de fazer a aplicação para o débito automático, apresentar boleto de 

pagamento de impostos, a caderneta ou cartão magnético do banco, e o 

carimbo pessoal. 

 

Informação:  Divisão de Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

 



Passeio para apreciar a Primavera e aprender um pouquinho 

sobre a História de Fukui. 

Caminhar nos arredores do Monte Asuwa e Rio Asuwa apreciando as flores de 

cerejeiras SAKURA, e poder ouvir um pouco da história de Fukui. A caminhada será 

acompanhada por Voluntários prosadores de história. 

Quando: 7 de abril (sábado)   10:00 às 12:00 hrs. 

Local: KEITAI TENNO ZŌ (Estátua do Imperador Keitai), ATAGOZAKA, KOKUZŌJI, 

ASUWA JINJA. 

◆Night tour para apreciar as flores de cerejeiras à noite!! 

Caminhar pela Alameda de flor de cerejeiras iluminda ouvindo um pouco da história 

de Fukui. 

Quando: 7 de abril (sábado)   17:30 às 19:00 hrs. 

Local: KYŪ KIMACHI (Antiga cidade chamada KI), ANYŌJI, ASUWA JINJA 

◆Atravessar o túnel de flor de cerejeiras e aprender um pouquinho sobre a História 

de Fukui. 

Quando: 8 de abril (sábado)   10:00 às 12:00 hrs. 

Local: KYŪ KIMACHI (Antiga cidade chamada KI), FUKUI HAN 12 KAGETSU, 

ATAGOZAKA, PARQUE SANAI. 

Contato – Inscrição: REKISHI NO MIERU MACHIZUKURI KYOKAI   35-0855 

E-mail: info＠fukui-rekimachi.jp 

 


