
INSCRIÇÃO DAS MORADIAS DISPONÍVEIS DO MÊS DE ABRIL / 2015 

 DOS  CONDOMÍNIOS  HABITACIONAIS  PROVINCIAIS 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

  Pelo correio    De 14 de Abril (terça)  ～  18 de Abril (sábado) 

                      (são válidas as inscrições enviadas com a data carimbada no selo, entre os dias 14 à 18) 
 
  Pessoalmente (no Balcão)    14 à 17 de Abril       das  8:30h ~ 16:30h 
 
DATA DO SORTEIO   Dia  23  de  Abril  de  2015 (quinta)       à partir das 9:30 h ~ 

※ Após o último dia do período de recebimento das inscrições, se o número de candidatos inscritos for inferior ao n˚de vagas 

disponíveis, à partir do 4º dia útil (23/4) até o dia 30, exceto sábado, domingo e feriado receberemos as inscrições por 

ordem de chegada. (não será possível receber pelo correio).    O exame de qualificação será feito junto com a inscrição. 
 

DATA PREVISTA DE ENTRADA NA MORADIA  após o dia 16/06/2015  no dia em que a Corporação Pública determinar.  

※  Após a avaliação dos documentos, pessoas contempladas e que tenham sido aprovadas poderão ingressar na moradia. 

LISTA  DOS  LOCAIS  E  QUANTIDADE  DE  VAGAS 

Região 

Nome do 

Conjunto 

Habitacional 

Tipo 
Pessoa 

sozinha 

Quant. 

de 

vagas 

Aptos 

Disponíveis 

( andar ) 

Valor do Aluguel 

Hamamatsu 

Naka-ku 

La Mezon do Myu B  1 304 (3º) 33.000 ~ 64.800 (3LDK) 

Sanaruko 

A Sim 1 3-203 (2º) 
13.200 ~ 24.000 (3DK) 

  A☆  2 6-205 (2º), 8-204 (2º) 

  A◆ Sim 1 2-501 (5º) 12.900 ~ 22.500 (3DK) 

B Sim 1 10-101 (1º) 14.700 ~ 22.000 (3DK) 

  B◎ Sim 1 15-308 (3º) 17.500 ~ 34.400 (2LDK) 

Hamamatsu 

Higashi-ku 

Saginomiya B  2 5-101 (1º), 5-403 (4º) 27.600 ~ 54.200 (3DK) 

Yakushin   3 
2-205 (2º), 1-403 (4º) 

3-402 (4º) 
22.000 ~ 41.400 (3DK) 

Tenryugawa   2 2-406 (4º), 3-403 (4º) 23.200 ~ 46.300 (3DK) 

Koyasu 
A Sim 2 5-306 (3º), 6-305 (3º) 18.300 ~ 35.900 (3K) 

  A◎ Sim 1 2-101 (1º) 19.900 ~ 39.000 (3K) 

Hamamatsu 

Minami-ku 

Hougawa   2 2-401 (4º), 3-405 (4º) 22.800 ~ 43.700 (3DK) 

Enshuhama 

B  2 8-304 (3º), 9-304 (3º) 23.400 ~ 49.600 (3DK) 

E  3 
15-401 (4º), 14-603 (6º) 

19-601 (6º) 
28.300 ~ 58.600 (3LDK) 

Hamamatsu 

Hamakita-ku 
Hamakita   2 3-302 (3º), 5-301 (3º) 21.400 ~ 44.500 (3DK) 

Hamamatsu 

Nishi-ku 
Sanaruko Nishi   2 1-101 (1º), 4-503 (5º) 31.500 ~ 67.800 (3LDK) 

Iwata Iwata 
  A◎ Sim 3 

C-302 (3º), B-403 (4º) 

C-408 (4º) 
15.500 ~ 30.500 (3K) 

B  2 G-201 (2º), H-204 (2º) 17.200 ~ 33.800 (3DK) 

Fukuroi 

Fukuroi 
A Sim 2 2-308 (3º), 3-304 (3º) 14.400 ~ 28.800 (3K) 

  B◎  1 6-501 (5º) 18.700 ~ 36.700 (2LDK) 

Horikoshi   4 
3-203 (2º), 2-307 (3º) 

4-404 (4º), 4-405 (4º) 
20.700 ~ 42.100 (3DK) 

Kakegawa Kakegawa   3 
1-205 (2º), 1-208 (2º) 

3-203 (2º) 
20.800 ~ 41.000 (3DK) 

Total 14 Condomínios 43 Aptos   

 
※  O número do andar é indicado com ( ).          ※  Não é possível escolher o número do apartamento. 



 
※  ☆  Prioridade para famílias com crianças em idade pré-ginasial, nascidas após 2 de Abril de 2003. 
 
 
※  ◆「Com banheira」indica as moradias que a província instalou a banheira e o aquecedor. Outras instalações são 

iguais as especificadas no panfleto “Orientação da moradia provincial”, porém o valor do aluguel sofreu um 
pequeno aumento. (Caso desejarem se inscrever no tipo “com banheira”, deverão sem falta escrever “com 
banheira” dentro da lacuna (       ) do lado do tipo no formulário de inscrição.) NÃO HÁ CHUVEIRO 
INSTALADO! 

 
 
※  ◎「Apto semi-reformado」indica as moradias nas quais já foram instaladas pela província na maior parte a banheira 

modulada, aquecedor de água da cozinha, etc. O valor do aluguel e outras instalações dos aptos 
“semi-reformados” diferem do que está especificado no panfleto “Orientação da moradia provincial”. Caso 
desejarem se inscrever no tipo “semi-reformado”, deverão sem falta escrever “semi-reformado” dentro da lacuna 
(       ) do lado do tipo no formulário de inscrição. 

 
 
 
 
●As moradias abaixo, estão abertas as inscrições de forma constante. O modo de recebimento será por ordem de 

chegada, somente no balcão (não será possível receber pelo correio). Para mais detalhes, informe-se com a 
Corporação Pública. 

 

Região 
Nome do 
Conjunto 

Habitacional 
Tipo 

Pessoa 

sozinha 

Quant. 

de 

vagas 

Aptos 
Disponíveis 

( andar ) 
Valor do Aluguel 

Fukuroi FUKUROI   A◇ Sim 1 2-301 (3º) 14.400 ~ 28.400 (3K) 

Kikugawa KIKUGAWA B  8 

2-104, 4-105 (1º) 

2-304, 4-303, 4-304 (3º) 

3-406, 4-402, 4-403 (4º) 

18.600 ~ 36.500 (3DK) 

As moradias com ◇ são moradias que por alguma fatalidade ocorreu algum acidente e o morador veio a falecer 
sozinho dentro da moradia , etc. 

 
 
 
●Neste mês estará aberta novamente a inscrição para o condomínio reformado de Koyasu (para usuários de 

cadeiras de rodas), visto que não recebemos nenhuma inscrição. Sobre os detalhes, pedimos que verifique a 
explicação à parte. 



(ポルトガル語) 

SUMÁRIO SOBRE A INSCRIÇÃO DA MORADIA 
入居者募集概要 

１ Sumário da inscrição 
(1)Este apartamento está disponível desta vez visto que o número de candidatos inscritos anteriormente foi 

inferior ao nº de vagas disponíveis ou devido à alguma desistência. 
(2)Todos os solicitantes participarão do sorteio para definir a pessoa contemplada provisoriamente. 
(3)A pessoa contemplada provisoriamente passará por exame de qualificação e somente a que for aprovada 

poderá ingressar na moradia. 

(4)Sobre os detalhes da inscrição, consulte a “Guia de orientação da Habitação Provincial do ano 

fiscal 27 (2015)”. 
 
２ Moradia disponível para inscrição 

《Habitação Provincial de Koyasu  Bloco 3 (reformado)》 
(1)Localização: Hamamatsu-shi Higashi-ku Koyasu-chō 326-1 
(2) Estrutura: Concreto armado de 5 andares (com elevador) 
(3) Quantidade de apartamentos: 1 apartamento 

Tipo Planta 
Área 

(m²) 
Quant. 

Valor do Aluguel (previsão; em yenes) 

Família em geral / Família por arbítrio 
Família por 

arbítrio 

1 2 3 4 5 6 

C 
(Para usuário de cadeira 

de rodas) 
(possível morar só) 

1DK 53.8 1 24.000 27.700 31.700 35.700 40.800 47.100 

 
３ Qualificação para a inscrição 
 (1)Pessoa que está com problema de moradia (não é possível a inscrição de pessoa que possui casa 

própria ou que reside atualmente em moradia pública). 
(2)Pessoa que possui renda familiar dentro da tabela padrão de rendimento estabelecido pela lei da 

moradia pública. 
(3)Pessoa que possui alguém para servir de co-fiador, que preencha todos os requisitos determinados pela 

província. 
(4)E relação à moradia para usuários de cadeira de rodas, somente para famílias em que o titular ou 

alguém que irá coabitar for usuário constante de cadeira de rodas e se enquadrar em um dos seguintes 
itens de ① à ③. 

 ①Deficiente físico (1º ao 4º grau) 
 ②Portador da carteira de doenças ou lesões devido à guerra (acima da 1ª condição) 
 ③Deficiente intelectual (grau elevado ou mediano) 
 ※Usuário constante de cadeira de rodas que se enquadre nos itens ① ou ② supracitados ou pessoa 

sozinha que tenha condições de viver só poderá se inscrever. 
 (5)Para mais detalhes sobre a inscrição, consulte a “Guia de orientação da Habitação Provincial do 

ano fiscal 27 (2015)”. 
 
４ Período de inscrição 

(1)Pelo correio:   14 à 18 de abril de 2015 
※São válidas as inscrições enviadas com a data carimbada no selo, dentro do período supracitado. 

 (2)Pessoalmente (no balcão):   14 à 17 de abril de 2015       ※Das 8:30h às 16:30h 
※Se o número de candidatos inscritos for inferior ao n˚de vagas disponíveis, à partir do 4º dia útil (23/4) 

até o dia 30 (exceto sábado, domingo e feriado) receberemos as inscrições por ordem de chegada 

(não será possível receber pelo correio). 
 
5 Data e local do sorteio 
  23 de abril de 2015 (5ª-feira)   à partir das 9:30h   (Local: igual abaixo) 
 
6 Data possível para ingressar na moradia 
  Após 16 de junho de 2015 (3ª-feira), no dia em que a Corporação Pública determinar 
 
7 Local de recebimento das inscrições・Local de contato 
  Shizuoka-ken Jūtaku Kyōkyū Kousha  Seibu Shisho     Telefone: 053-455-0025 
       Hamamatsu-shi Naka-ku Chūō 1-12-1   Ken Hamamatsu Sōgō Chōsha  9º andar 

    Home Page: http://www.sjkk.or.jp/ 

http://www.sjkk.or.jp/

