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O NOVO PRÉDIO DA 
PREFEITURA DA CIDADE 

DE MAIBARA SERÁ 
INAUGURADO NO  

DIA 6 DE MAIO (QUI) 

 

 

NASCIMENTO  

DE UMA NOVA  

BASE QUE  

CONECTARA 

COM O FUTURO 

 

As novas locutoras da 
TV Ibukiyama ira o 
apréséntar o novo 

Pré dio da Préféitura! 

p2-3 Concéito 
p4-5  Mapa 
p6-7  Informaço és dé cada séça o é contato 
      Dévido a mudança para o novo pré dio, a partir  

do dia 6 dé maio cada séça o éstara  com novo  
nu méro para contato. 

p8    Informaço és sobré os balco és dé aténdiménto  



  

Por ocasião da inauguração do novo prédio da Prefeitura de Maibara 
 Desta vez, chegamos a conclusão do prédio sede da Prefeitura de Maibara, o qual será inaugurada 

no dia 6 de maio. 
  Este é também, o resultado do forte apoio dos munícipes, da Câmara Municipal e de outras partes 

relacionadas. Assim quero transmitir os meus sinceros agradecimentos. 
Em caso de um grande terremoto, o novo prédio da Prefeitura será capaz de garantir a segurança de 

muitas vidas e o funcionamento da sede de contramedidas de desastres. Foi construído com o mais alto 
nível de de segurança sísmica e faz pleno uso da madeira produzida em nossa cidade, com um acabamento 
aconchegante. No edifício, há uma sala de conferências e um centro de informações turísticas para criar 
um novo fluxo de pessoas e animação, em colaboração com o projeto de urbanização em torno da 
saída leste da Estação de Maibara, que é promovido como um projeto de desenvolvimento  
privado. Além disso, o prédio atual de Santo servirá como uma filial que apóia a vida segura  
e protegida na área de Santo e Ibuki. O atendimento de Ohmi, Centro de Autonomia Cívica 
Ohmi e Ibuki haverá a ligação e ajustes ao escritório geral e à associação de residentes. 

   Além de proporcionar a melhoria dos serviços aos munícipes e a eficiência administrativa,  
esforçaremos mais para nos tornarmos uma sede governamental aberto, que aproveita ao 
máximo desta rica cidadania. Contamos com a contínua compreensão e cooperação de todos. 

 

A nova Préféitura da cidadé dé 
Maibara visa sér uma basé dé 
intérca mbio ondé as péssoas 
qué vivém é visitam a cidadé, 
possam sé réunir, intéragir 
umas com as outras atravé s dé 
géraço és é sé conéctar para 
criar uma nova éxpansa o. 

Na cobértura do 4°andar, na ala dé 
déscanso,préténdémos colocar  
mésas é équipaméntos dé lazér. 
 

 

Prédio da Prefeitura (incluindo 
a réa dé intérca mbio) 
Éstrutura: 5 andarés acima do solo 
com éstrutura dé aço 
A réa construí da: cérca dé 9.250㎡ 
  

Estacionamento tridimensional 
Éstrutura: dé aço com 2 camadas é 
3 andarés. 
A réa total do piso: cérca dé 3340㎡ 
Éstacionaméntos: 180 véí culos (35 
véí culos podém sér éstacionados acima 
do solo)  
Estacionamento para bicicletas 
Biciclétas: 126 biciclétas 
Motos:    27 motos 

També m podéra  usar  
a passagém livré qué  
liga a éstaça o com o  
novo pré dio da  
Préféitura 

Éstacionaméntos para 
cadéirantés ha  ém 
frénté a  éntrada 
principal é 2 vagas ém 
cada éstacionaménto  

Prefeito de Maibara   Michio Hirao 



   Para criar uma nova atraça o para a cidadé, criamos uma "a réa 
dé intérca mbio" ondé os muní cipés, a comunidadés é émprésas 
podém sé conéctar. Aprovéitando a éxcélénté localizaça o ém 
frénté a  Éstaça o Maibara para criar um novo fluxo dé péssoas é 
prospéridadé. 

UM PRÉDIO GOVERNAMENTAL ABERTO  
QUE APROVEITA AO MÁXIMO A RICA CIDADANIA,  

SERÁ A LIGAÇÃO COM O FUTURO 1 

 

UM PRÉDIO GOVERNAMENTAL RELACIONADO 
   COM O FUTURO, ALTAMENTE EFICIENTE E QUE CRESCE 

COM AS PESSOAS E A SOCIEDADE 
A fim dé réspondér com fléxibilidadé as mudanças futuras na 

démanda administrativas, formulamos planos ba sicos dé 
configuraça o, iluminaça o é ar condicionado qué podém sér usados 
ém va rios layouts dé éscrito rios. 

Alé m disso, ao tornar um pré dio govérnaméntal compacto, 
lévara  a uma réduça o nos custos dé manuténça o das instalaço és.  
4 

PRÉDIO DO GOVERNO QUE APÓIA  
A SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS MUNÍCIPES 

Possui o mais alto ní vél dé désémpénho  
dé ségurança sí smica. Équipado com équipa 
méntos dé géraça o dé énérgia dé émérgé ncia 
é tanqués dé drénagém dé émérgé ncia, étc., 
é  possí vél continuar os négo cio administrativos 
da cidadé, mésmo ém caso dé uma calamidadé. 
Protégéndo a ségurança dé uma vida tranquila dé séus 
muní cipés. 

2 

Nosso objétivo é  criar um éspaço simplés é dé fa cil compréénsa o 
impléméntando totalménté o désign univérsal, para qué todos 
possam usar facilménté o pré dio do govérno. Os balco és dé 
consultas sobré éducaça o, qué sa o os mais visitados, éstara o 
concéntrados nos andarés infériorés para mélhor 
aténdér os muní cipés. Alé m disso, a sinalizaça o  
digital como a tabuléta élétro nica (figura a  diréita) 
séra  instalada ém todos os andarés para fornécér 
informaço és visuais para facilitar ainda mais.  

UM PRÉDIO GOVERNAMENTAL AGRADÁVEL,  
FÁCIL DE SER USADO POR TODOS E AMIGÁVEL ÀS PESSOAS 3 

PRÉDIO DO GOVERNO QUE PROMOVE A CRIAÇÃO 
E PROTEÇÃO DO AMBIENTE NATURAL 

 O uso dé controlé dé luz solar é 
madéira produzida na cidadé dé 
Maibara, cria um éspaço 
aconchéganté o qual aprovéita o 
ambiénté natural. Alé m disso, ém 
considéraça o ao méio ambiénté,  
instalamos iluminaça o LÉD é um 
sistéma dé géraça o dé énérgia 
solar. 
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TAXA DE ESTACIONAMENTO 
Existem portagens na entrada e na saída do 
parque de estacionamento. 
Pegue o tíquete de estacionamento ao entrar na 
garagem 

Vários tipos de apresentações, consultas, 
reuniões, etc. 
 

É grátis até que o assunto seja resolvido. 
Manuseie o tíquete de estacionamento 
gratuitamente na janela o qual esteve fazendo a 
consulta 

Devido as placas indicando os setores 
em cores diferentes, será  

fácil encontrar aonde você quer ir! 
Por favor, vá para o balcão de 

informações gerais no 1º andar caso 
tenha dificuldades. 



  
É conveniente para pessoas com deficiência, para pais de bebês e  

crianças pequenas, usamos equipamentos convenientes a todos. 

CONFIANÇA E PRATICIDADE DE USO 

Contramedidas para 
doenças infecciosas! 

Em todos os balcões de 
atendimento foi instalado 
placas de isolamento em 

acrílico. 

Criamos uma a réa dé Intérca mbio com tré s témas: témas dé apréndizagém, dé vivé ncia é dé 
déscanso. Ao réunir os muní cipés, comunidadé é émprésas, conéctados com a basé céntral, lévara  
a  criaça o dé novos atrativos para a cidadé. 
Hora rio dé uso: 8: 30~21: 00 (A réa dé lazér no térraço até  a s 17:15)   Féchado: 29/déz ~ 3/jan. 

ÁREA DE INTERCÂMBIO A Prefeitura será um 
novo local de intercâmbio! 

SALÃO DE ASSEMBLÉIAS / 
ASSENTO AUDIÊNCIA 

Entrada e saída sem degraus 

Estação de VIVÊNCIA 
Área de atividades sociais (3º andar) 
Um local para sé éncontrar ou déscansar. Todos podém usa -lo livréménté,  
é foi criado també m uma ala dé informaço és. Alé m disso, principalménté 
no hora rio da tardé, ha  instalaço és como o Instituto dé Bém-Éstar dé 
Kohoku qué utiliza como postos dé assisté ncia social para péssoas com 
déficié ncia.  

Estação de APRENDIZAGEM 
Salão de Convenções (1º andar) 
Para événtos é sémina rios 
[Nu méro dé asséntos] Até  300 
asséntos 
[Taxa dé uso (imposto incluso)) 
Todo salão 4000 ienes / hora, 
Metade 2.000 ienes / hora 
※ Para fins comérciais, o valor 

séra  2 vézés mais. 
※  Valor éxtra para péssoas qué 

na o sa o da cidadé 

Estação de DESCANSO  
Área de lazer no terraço (4º andar) 
Ésta a réa dé lazér é  um lugar ondé qualquér péssoa podé rélaxar, é  
équipada com équipaméntos dé récréaça o é mésas. Ha  um déck dé 
madéira, o qual podéra  contémplar o Lago Biwa é os tréns da Éstaça o  
dé Maibara. 

Sala de reuniões (3º andar) 
Éxistém 3 salas dé réunio és qué també m 
podém sér utilizadas como salas grandés 
〔Nu méro dé asséntos〕 
Até  195 lugarés (quando as 3 salas sa o 
usadas juntas) 
〔Taxa dé uso (imposto incluso)〕 

1 sala 200 ienes / hora 
※ Para fins comérciais, o valor 

séra  4 vézés mais. 
※ Valor éxtra para péssoas qué na o 

 sa o da cidadé  

Faça a solicitação da reserva com 
antecedência (na seção de assuntos gerais) 

Reserva   53-5200 

M A P A 



   



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTINUAREMOS A SER UM ÓRGÃO ADMINISTRATIVO QUE CUIDA DE SEUS MUNÍCIPES!  GUIA DOS SERVIÇOS DOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO 
Mésmo apo s a inauguraça o do novo pré dio da Préféitura sédé 

(Honchousha) ém 6 dé maio, as démais subpréféituras dé (Santo, Ibuki é 
Ohmi) éstara o aténdéndo ém séu balca o dé sérviços gérais é ajustés dé 
comunicaça o com as associaço és dé résidéntés para qué a Préféitura possa 
sér convéniénté é réspondér rapidaménté ém caso dé uma calamidadé.  
Alé m disso, os 4 céntros dé sérviços administrativos continuara o a 

acéitar va rios procédiméntos administrativos.  

■Data: Todas as quintas-feiras até às 19:00  
 * Em caso de feriado, será no dia anterior. 

■Aténdiménto: 
①Certificado de registro familiar, certificado de residente (cópia), 

registro de carimbo, emissão de certificado de registro de carimbo 
②Solicitação, entrega e renovação do cartão My number 
③Emissão de certificado de imposto, certificado de pagamento de 

imposto, dar baixa na placa de veículos da cidade de Maibara. 
④Pagamento de impostos, reemissão de faturas de pagamento 
＊ O guichê de recepção do novo prédio da Prefeitura é a seguinte 
①②Setor de seguro dos munícipes, ③Setor de tributação,  
④Setor de medidas de armazenamento. 
＊ Na filial de Santo, todos serão atendidos no Setor de Promoção 

Regional 

O Centro de Autonomia 
Civil de Ibuki e o de Ohmi não 
podem estender o horário de 
atendimento e não poderão 
aceitar relatórios de registro 
familiar fora do horário de 

 expediente. 

 ATenção por favor 

ATENDIMENTO FORA DO HORÁRIO 
DO REGISTRO FAMILIAR   ATENDIMENTO COM PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO 

A Subprefeitura de Santo é como uma filial que 
apóia a segurança e proteção da vida na área de 
Santo e Ibuki. 

 
A fim de garantir serviços administrativos e responder 
prontamente em caso de uma calamidade, a 
subprefeitura de Santo como filial lidará com consultas 
abrangentes e questões regionais. O Setor de Água e 
Esgoto e de Desenvolvimento Urbano será transferida 
para a filial de Santo a partir de dezembro. 
＊ Reparos parciais e manutenções serão realizados 

até dezembro, por isso pedimos a sua colaboração. 

As Subprefeituras de Ohmi e Ibuki 
renascerão como Centro de Autonomia 

Civil (Shimin Jichi Center) 
Responsáveis pelas consultas 

abrangentes e ajustes de contatos das  
associações de residentes. 

A aceitação de relatórios de Registro    
Familiar fora do horário de expediente das 

Prefeituras (8:30 às 17:15 nos dia úteis) 
também foi alterada para os 2 locais 

somente. Prefeitura de Maibara 
(Honchousha) e a filial de Santo (Shisho). 

Até o momento, estávamos atendendo nos 4 prédios 
governamentais, mas a partir de maio, as seguintes atividades 
serão realizadas somente na Prefeitura sede (Honchousha) e 
na filial de Santo (Shisho). 

Yoshitsuki  
Céntro dé Sérviço 
Administrativo 

Kashiwabara 
Céntro dé Sérviço 
Administrativo 

 

 Samegai 
Céntro dé Sérviço 
Administrativo 

  Okisato 
Céntro dé Sérviço 
Administrativo 

 

  Ibuki 
Céntro dé 

Autonomia do 
Cidada o 

 

    Ohmi 
Céntro dé 

Autonomia do 
  Cidada o 

 

Santo Shisho 
Subprefeitura de 

Santo 

Prefeitura de 
Maibara (Sede) 

Honchousha 
6 de maio 

(inauguração) 


