
 

1 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

A partir de 1º de setembro deste ano, ficou ainda mais fácil de fazer os procedimentos de registro 

de nascimento na prefeitura! Ao fazer o registro de nascimento na Divisão de Assuntos Cidadãos 

(Shimin Ka), junto também pode solicitar o bônus para bebês e outros documentos relacionados ao 

novo nascimento.  

 

           Reduza o tempo e o esforço 

Ir em outras seções para registrar outros papéis depois de fazer o registro de nascimento na Divisão 

de Assuntos Cidadãos agora é coisa do passado. Uma vez que o procedimento inicial é feito, todos 

os formulários adicionais necessários podem ser obtidos no mesmo momento. Os formulários 

também vêm pré-preenchidos com o nome e endereço do requerente, por isso requer menos 

esforço do que antes. 

           Pessoalmente ou pelo correio 

Os pedidos preparados podem ser arquivados de várias maneiras. Eles podem ser (a) entregues 

na prefeitura da sua região na Divisão de Assuntos dos Cidadãos; (b) no escritório apropriado da 

prefeitura local; ou (c) finalmente pelo correio. 

 

       Informações do aplicativo ao seu alcance! 

Precisa saber qual a documentação necessária para registrar um nascimento? Agora, todas as 

informações referentes à burocracia podem ser acessadas pelo smartphone ou computador. 

O Guia de Registros de Documentos da Cidade de Hiroshima 「広島市手続きガイド」 é uma 

fonte útil e pode ser usado para responder a perguntas simples sobre solicitações e fornecer 

informações sobre quais itens levar ao registrar. Ele pode ser acessado através do código QR 

abaixo. 

 

Guia de Registros de Documentos da Cidade de Hiroshima「広島市手続きガイド」 

Disponível apenas em japonês 

 https://ttzk.graffer.jp/city-hiroshima 
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         Ao registrar um nascimento na Divisão de Assuntos Cidadãos do seu escritório local... 

 

 Use o tablet fornecido no balcão para responder a quaisquer perguntas e verificar a 

documentação necessária. 

 Depois de verificar todos os campos obrigatórios, podem receber um formulário de inscrição 

pré-preenchido com informações básicas, como nome e endereço. Qualquer informação 

adicional deverá ser preenchida. 

 As solicitações preparadas podem ser apresentadas das seguintes maneiras: (a) Envie a 

solicitação finalizada ao pessoal da Divisão de Assuntos Cidadãos da prefeitura local; (b) Envie 

a papelada para o escritório apropriado da região pessoalmente ou (c) Envie a papelada para o 

escritório apropriado via correio. Por favor, consulte o pessoal da Divisão de Assuntos Cidadãos 

sobre como apresentar o pedido.  

 Todos os documentos exigidos podem ser obtidos e apresentados ao mesmo tempo e no 

mesmo local, somente ao declarar o nascimento no escritório da região onde reside. 

 Para aqueles que precisam de assistência com a papelada, a equipe da Divisão de Assuntos 

Cidadãos o guiará ao escritório apropriado. 

 

INFORMAÇÕES: Divisão de Administração de Alas (Kusei Ka) Tel. 504-2888 FAX 504-2069    

                               


