
 

10 de março de 2020 

 

 

 

 

O Departamento dos Cidadãos (SHIMIN-KA ) estará aberto sábados e domingos 

 

Quando: 

Mês de março: 28 (sábado) e 29 (domingo), das 8h30̴ às 13h.  

Mês de abril: 5 (domingo), das 8h30̴ às 17h 

Local: Prédio Principal da Prefeitura 1º andar – Departamento dos 

Cidadãos (Shimin-ka) 

    0776-20-5286 

※ Entre pela porta principal 

 
 Assuntos que poderão ser tratados: 

 Mudança de endereço 

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

 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. 

 Entrega de vários certificados 

 Registro de carimbo 

 O que levar: 

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

 Inkan 

 Cartão My Number, Cartão Básico de Registro de Residência, Cartão de Permanência 
“Zairyu Card” (de todos os membros da família) 

 E outros documentos que achar necessário 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUKUI  



●●●  Fazer os trâmites de mudança com antecedência ●●● 

※ 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 p/ outra cidade) TENSHŪTSU Até 14 dias antes do dia da mudança 

 

CARTÃO MY NUMBER 

Para receber (necessário marcar hora) 

  0776-20-5736 (exclusivo) 

 

 Notificação de entrega, Cartão de Notificação 

do My Number 

 Documento que comprove a identidade (2 

documentos que contenham foto (de rosto) 

 Cartão Básico de Registro de Residente 

(somente quem tiver) 

Renovação de certificados eletrônicos (necessário 

marcar hora)      0776-20-5736 (exclusivo) 

 Cartão My Number 

 Documento que comprove a identidade (2 

documentos que contenham foto (de rosto) 

Assistência para fazer a aplicação  Cartão de Notificação do My Number, 

Carimbo (Inkan) 

※ Informações •Contato: Homepage 

Departamento do cidadão  20-5286 (sobre notificações) 

 

 



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:  22 e 29 de março (domingo) de 2020  8h30 às 13h 

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

Pagamento de Impostos  Tel: 0776- 20-5330  

※  Dia 22 entre pela entrada do lado leste, subsolo. 

Dia 29 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: 0776- 20-5330  

 

Passeio para apreciar a Primavera e aprender um pouco da História de Fukui 

Caminhar nos arredores do Rio Asuwa apreciando as flores de Cerejeira 

“SAKURA”, e ouvir um pouco da História de Fukui.  

Prosadores de história voluntários acompanharão a caminhada.! 

 Nos arredores do Monte Asuwa!! Alameda das flores de Cerejeira “SAKURA” 

 

Quando: 4 de abril (sábado) 10h ao 12h

Percurso: KEITAI TENNO ZŌ継体天皇像 (Estátua do Imperador Keitai), SAHAKUDANI ROTENBORI 

ATO 笏谷石露天掘跡、Templo Asuwa足羽神社 



 

 Visitar o SHAKUDANI 

 

Quando: 5 de abril (domingo) 10h ao 12h  

Percurso: Ruínas do Castelo de Fukui 福井城址 etc. 

 

 Caminhar e apreciar as flores de cerejeira de Ichijodani. 

Quando: 11 de abril (sábado) 9h às 11h30 

Percurso: Nishiyama Koshoji Ato 西山光照時跡, Asakura Yakata Ato 朝倉館跡, 

Heimen Fukugen Chiku 平面復原地区, etc. 

 

 Cidade do castelo onde viveu Tachibana no Akemi 

Quando: 12 de abril (domingo) 10h ao 12h 

Percurso: Seika Ato 生家跡, Konman Somemonoten 紺万染物店、Kiku Katsura Shuzo 菊桂

酒造、Waraya Ato 藁屋跡 

● Taxa de participação: 100 ienes 

● Limite: 15 pessoas 

● Inscrição:  A partir do dia 16 de março (segunda-feira), por telefone. 

Informação •inscrição: Rekishi no mieru machi zukuri Kyōkai  

                        0776-35-0855    

 

 


