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51.420.000.000 ienes

51.420.000.000 ienes

51.420.000.000 ienes

16/Maio(Ter)

23/Maio(Ter)

30/Maio(Ter)

06/Jun(Ter)

12/Maio(Sex)

19/Maio(Sex)

26/Maio(Sex)

10/Maio(Qua)

17/Maio(Qua)

24/Maio(Qua)

31/Maio(Qua)

22/Maio(Seg)

11/Maio(Qui)

11/Maio(Qui)

25/Maio(Qui)

Centro de Saúde

Centro de Saúde

Centro de Saúde

Centro de Saúde

※Enviaremos uma carta para o público-alvo. Favor verificar os detalhes do horário de recepção pela carta.

※Não deixe de submeter as crianças aos exames médicos. Caso não possa comparecer, favor consultar o Centro de Saúde.

Exame médico para 
bebês de 4 meses e 
exame odontológico 

da mãe

Exame médico para 
crianças de 1 ano 

e 6 meses

Exame odontológico para 
crianças de 2 anos e 3 meses

Exame médico para 
crianças de 3 anos

Vacina BCG

13h05 às 13h55

13h05 às 14h15

09h00 às 10h10

13h05 às 14h15

Nascidos entre 01 a 10/11/2015

Nascidos entre 11 a 19/11/2015

Nascidos entre 20 a 30/11/2015

Nascidos entre 01 a 15/02/2015

Nascidos entre 16 a 28/02/2015

Centro de Saúde13h45 às 14h30

Nascidos entre 01 a 12/05/2014

Nascidos entre 13 a 20/05/2014

Nascidos entre 21 a 31/05/2014

Nascidos entre 01 a 10/01/2017

Nascidos entre 11 a 18/01/2017

Nascidos entre 19 a 25/01/2017

Nascidos entre 26 a 31/01/2017

※Não se esqueça de trazer a Caderneta de Saúde Materno-Infantil.

Conteúdo LocalHorário de 
recepção Público-alvo, conteúdo, inscrições, etc.

Calendário dos Exames Médicos Materno Infantil e outrosCalendário dos Exames Médicos Materno Infantil e outrosCalendário dos Exames Médicos Materno Infantil e outros

Data

Centro de Saúde  TEL.0568-75-6471  FAX.0568-75-8545Contato

O período padrão de vacinação é de 

5 a 8 meses após o nascimento

De 5 meses a 1 ano incompletos após o nascimento

Visita ao bebê

10/Maio(Qua)

21/Maio(Dom)

26/Maio(Sex)

Centro de Saúde

Centro de Saúde

Centro de Saúde

Curso de introdução 
alimentar para bebês

(Primeira parte: Curso Gokkun)

Curso de introdução 
alimentar para bebês

(Segunda parte: Curso Kami-kami)

Consulta sobre Prevenção 
Contra a Cárie “Niko-Niko”

10h00 às 11h00

10h00 às 11h00

Centro de Saúde10h00 às 12h00

Responsáveis (27 pessoas) com bebê de mais de 4 meses de idade, 
sendo que o bebê também pode participar.
●Taxa/ Gratuito　●Inscrições/ Centro de Saúde

Necessário 
agendar

Necessário 
agendar

Necessário 
agendar

Necessário 
agendar

Não é necessário
agendar

21 Pares composto por mãe ou pai com filho(a) de mais de 9 meses de idade.
●Taxa/ Gratuito　●Inscrições/ Centro de Saúde

●Conteúdo/ Consulta sobre as preocupações e inseguranças relacionadas à escovação e alinhamento dos dentes.

●Trazer/ A Caderneta de Saúde Materno-Infantil e escova dental.　●Taxa/ Gratuito

●Conteúdo/ Consulta sobre as preocupações e inseguranças relacionadas 
à educação e criação da criança, medição da massa corporal, medição 
da pressão arterial e exame de urina (somente os interessados).

Bebês (Recomendamos principalmente para crianças com cerca 
de 1 ano de idade.)

10h00 às 12h00

10h00 às 12h00

13h00 às 16h00

10h00 às 11h15

10h00 às 11h15

16/Maio(Ter)

29/Maio(Seg)

09/Maio(Ter)

02/Maio(Ter)

19/Maio(Sex)

●Taxa/ Gratuito　●Inscrições/ Centro de Saúde
Consulta sobre o 

aleitamento materno

Consultas sobre o cuidado 
das crianças e 

consultas sobre a saúde 
para gestantes e 

parturientes

Curso para Pais e Mães

23/Maio(Ter)

30/Maio(Ter)

12/Maio(Sex)

19/Maio(Sex)

26/Maio(Sex)

Kitasato Jidokan

Shinooka Jidokan

Ajioka Jidokan

●Conteúdo/ O convívio com o bebê, o papel do pai, a alimentação durante a gestação, sobre a saúde bucal do pai e da mãe, 

    experiência de pegar um boneco de bebê no colo, simulação de uma gravidez e o conhecimento de nossa comida caseira.

●Trazer/ A Caderneta de Saúde Materno-Infantil e cerca de 50ml de sopa.   ●Inscrições/ Centro de Saúde

Shinooka Jidokan

Gestantes e os seus maridos que residem no Município de Komaki. 
(É aceito também a participação somente da gestante) 30 casais

Ao nascer um bebê com menos de 2500g de peso no ato do nascimento, favor entregar a notificação para bebês de baixo peso.
Local de entrega: Centro de Saúde ou na Divisão de Seguro e Pensão

Notificação para bebês 
de baixo peso

Os Guardiões da Saúde e os Guardiões da Saúde veteranos farão uma visita às residências com bebês de 2 a 3 meses após 
o nascimento para levar um presente de felicitações pelo nascimento da criança. (Perguntaremos por telefone a data mais conveniente)

Conteúdo do Orçamento Inicial

）（
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17.3％

Desembolso do
Tesouro Nacional

e da Província

8.2％

Imposto local sobre
transferência de

bens e Subsídios

Balanço de
entrada

5.9％

Outros lucros
3.6％

59.8％

Impostos 
Municipais

51.420.000.000 ienes51.420.000.000 ienes

Receita total

Outros
8.2％

Despesas com o 
bem-estar público
38.8％

14.0％

Despesas da
construção civil

9.7％

Despesas com
saneamento

Despesas da
dívida pública

3.9％

Despesas com 
Educação

15.2％

Despesas com
assuntos gerais

10.2％ 51.420.000.000 ienes51.420.000.000 ienes

Gasto total
(De acordo com o propósito)

51.420.000.000 ienes51.420.000.000 ienes

Gasto total
(De acordo com 
a propriedade)

13.0％

Dinheiro 
deduzido

10.0％

Despesas com projetos de 
construções em geral

Despesas 
com pessoal
14.6％

Despesas 
necessárias
41.4％

Despesas com 
investimentos

10.0％

Empréstimo para 
investimentos 
e aplicações

1.1％

Despesas com
subsídios, etc

10.0％

Despesas da 
dívida pública
3.9％

Despesas de
manutenção

e conserto
2.3％

Despesas
com imóveis

Despesas com a reconstrução 
pós-desastre 0.0％
Depósito 0.0％

22.1％

Outras 
despesas

48.6％

Fundo de 
reserva 0.1％

Despesas 
com auxílio
22.9％

Outros
5.2％

Calendário dos Exames Médicos Materno Infantil e outrosConteúdo do Orçamento InicialConteúdo do Orçamento InicialAno Fiscal de 2017

Receita

●Impostos Municipais .................................. Impostos do município de pessoa física e 

jurídica, entre outros, além dos impostos 

sobre bens fixos tais como terrenos, 

construções, etc.

●Desembolso do Tesouro .............................. Dinheiro que entra do Governo Japonês 

e da Província

●Imposto local sobre transferência de ........... Dinheiro que entra do Governo Japonês 

e da Província

●Dinheiro transferido.................................... Dinheiro que entra da poupança do município.

●Outros lucros .............................................. Juros da poupança, etc.

Gastos (de acordo com o propósito)

●Despesas com o bem-estar ......Dinheiro utilizado na previdência social

●Despesas com Educação...........Dinheiro utilizado para a educação e cultura nas 

escolas de ensino primário e ginasial.

●Despesas da construção civil ...Dinheiro utilizado em obras de estradas e rios.

●Despesas com assuntos ...........Dinheiro utilizado para os serviços administrativos 

do município.

●Despesas com saneamento.......Dinheiro utilizado na prevenção de doenças e no 

processamento do lixo.

●Despesas da dívida pública.......Dinheiro utilizado para a devolução das dívidas e ※juros.

Gastos (de acordo com a 
propriedade)

●Despesas com pessoal ........................Salários e subsídios para os funcionários.

●Despesas com auxílio ..........................Dinheiro para o auxílio de pessoas 

beneficiadas pelo Auxílio financeiro de 

subsistência e para o bem-estar infantil.

●Despesas com projetos de ...................Dinheiro para a construção de estradas,

escolas, parques, etc.

●Despesas com imóveis ........................Dinheiro necessário para a realização dos 

serviços administrativos.

●Despesas necessárias .........................Dinheiro que o município necessita para 

o pagamento das despesas com pessoal, 

com auxílio, com a dívida pública, etc.

●Despesas com investimentos .............Dinheiro gasto com projetos que ficarão 

para a posteridade, tais como a manutenção 

de estabelecimentos e estradas, entre outros.

Explicação 
dos termos

Explicação 
dos termos

Explicação 
dos termos

Nacional e da Província

bens e Subsídios

público

gerais

construções em geral






