0794-82-2000

673-0492

10-30 Uenomaru Miki Hyogo

somente na parte da

sabado do mes e aberto

8:30-17:00 no segundo

Dias da semana das

Português

de Miki

Guia da prefeitura
8F

Cadeiras para espectadores do congresso

Quando chegar na prefeitura e não souber

7F

Sala do congresso

para qual balcão ir va ao balcão de

6F
H
Secretaria do parlamento
Conselho da educação
Departamento da cultura e do
5F
M-1
esporte

Promoção de arte e cultura,apoio na administração de
organizações de esportes
Manutenção de instalações escolares,gestao de instalações
de merenda escolares

M-2

Departamento da educação

M-3

Departamento da educação em geral

M-4
N-1

Sala do lider da educação
Departamento de educação infantil
Departamento de educação nas
escolas

Administração de escolas maternais e pre primario

N-3

Departamento de aprendizagem
vitalicia

Faculdade para pessoas com idade avancada,associação de
pais e mestres,cerimonia da maioridade

I

Comite de eleição

J

Comite da auditoria

Secreteria que conduz assuntos relativos as eleições
Secretaria do comite da auditoria,secretaria do comite de
avaliação de ativos fixos
Sala de reuniões

N-2

Grande sala de conferencia
Sala de conferencia
4F

informações que fica no 3 andar

Planejamento e coordenação de administração
educacional,Apoio na aplicação de bolsas de estudos

Conselho de orientação para escolas,ajuda na matricula
escolar e transferencia

A-1

Sala do Prefeito e vice prefeito

A-2

Secretaria

Sala do secrretario(a) do prefeito e vice prefeito,premios e
outras honras,patrocínios

A-3

Gerenciamento de crises

Prevenção e treinamentos contra desastres naturais

B-1

Divisão de planejamentos politicos

Formulação de plano inclusivo,administração de area
ampla,colaboração universitaria

B-2

Divisão de informacões politicas

D-1

Departamento de trabalhos
comunitarios
Associação internacional de Miki

Avaliação de leis e regulamentos,sistema de procedimento
administrativo,pesquisas e estatísticas
Atividades comiunitarias e relacões com pessoas de outras
nacões
Consultas em geral para estrangeiros e aulas de japonês

4F

C-1

Departamento geral

Desenvolvimento de funcionários

C-2

Departamento financeiro

Departamento financeiro,corporação de desenvolvimento
territorial

Sala de conferecia especial
Clube de imprensa
3F

2F

★
●

Informacoes
Entrada principal

E-1

Suporte social

E-2

Departamento de bem estar de
deficientes

Ajudas e consultas para deficientes

E-3

Departamento de apoio na criação
dos filhos(as)

Ajuda do governo na criação dos filhos(as)

E-4

Departamento de seguro para idosos Seguro para idosos,consulta para idosos

E-5

Departamento de seguros medicos

Seguro nacional de saúde

C-3

Departamento fiscal

Impostos gerais,registros e desmanches de motos 50cc

C-4

Gestão de contas fiscais

Consulta para pagamento de impostos

D-2

Departamentos de registros

Comprovante de residencia,registro de carimbo,registro de
estrangeiros,registros de funerais

L
B5

Escritorio de contabilidade
Seção de relacões publicas
Publicidade,pagina inicial,consultas
Corredor mikii / Restaurante / Caixa eletronico / Loja de conveniencia

G-1

Divisão de estradas e corrgos

G-2

Seção de administração de terrenos Certificados de rodovias e gestao de instalações de rodovias

G-3

Divisão de projetos

Negócios sobre a passagem do ETC na expresso,Suporte
para informações de Hyogo e negócios urbanos

G-4

Divisão de transportes

Manutenção nas redes de transporte

G-5

Divisão de planejamentos da cidade

G-6

Divisão de habitação e arquitetua

D-3

Seção do meio ambiente

K

Comite da agricultura

B-4

Divisão de relacionamentos

Ajuda conjulgal,doações,doações de casa para a cidade

F-1

Seção de promoção de turismo

Gestão de instalações turisticas,secretaria da associação de
golfe

F-2
F-3

1F

Sala de reunião 402
Sala de reunião dos cidadoes

●
B-3

Seção de promoção de comercio e
industria
Seção de promoção de agricultura
Sala de conferencia 201
Entrada norte
Divisão de informações jurídicas

P
Estacionamento
Proteção social,ajuda socialclube da 3 idade,negócios da cruz
vermelha no Japão

Reformas nas ruas e corregos

Determinações e mudanças do planejamento da
cidade,regras sobre publicidade ao ar livre
Confirmações para construções e desenvolvimentos,gestão
de habilitação municipal
Poluições,casas e terrenos abandonados,prevenção de crime
no trafico,registros de animais
vendas e compras de terras agricolas,emprestimos,consulta
para o bom uso da terra agricola

Apoio para pequenas empresas,comercios e industrias
Ajuda mútua agrícola,melhoramento da terra
Sala de licitação
P

Estacionamento

