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申告受付は市民会館 所得税及び復興特別所得税など 

 
 

  
A Secretaria da Receita de Ogaki (Ogaki Zeimusho), fará o atendimento para recepção da declaração do 

imposto de renda e imposto de renda especial de reconstrução・imposto de consumo・imposto sobre doações, 
conforme segue: 
 
✻ Quando: De 18 de fev (seg) à 15 de março (sex) nos dias úteis das 9:00 às 17:00 horas. 

※O horário de encerramento da recepção será às 16:00 horas 
 
✻ L o c a l : Sala de Conferências (Dai Kaigi Shitsu) no 3°andar do Shimin Kaikan 

Ogaki-shi Shinden-cho 1 chome 2 banchi 
※Durante este período, não haverá atendimento para a Declaração de Imposto no escritório da Secretaria da Receita. 
 

✻ Documentos necessários: 
Comprovante do imposto de renda retido na fonte (guensen choshuhyo) original, cartão de permanência 

(zairyu card), documento de identificação pessoal, em conformidade com o sistema de número de imposto e 
seguro social (my number), passaporte, e no caso de dependentes fora do Japão, documentos comprobatórios 
do parentesco, comprovantes de remessas bancárias, etc., comprovantes de pagamento do seguro social・
seguro nacional de saúde・pensão nacional (kokumin nenkin)・seguro de vida・seguro contra terremoto (jishin 
hoken), recibos das despesas médicas, caderneta de conta bancária em nome do próprio declarante, carimbo 
pessoal (inkan), material para escrita, calculadora, etc. Conforme o caso, haverá necessidade de providenciar 
outros documentos. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Quando: De 18 de fevereiro (seg) a 15 de março (sex) nos dias úteis das 9:00 às 16:00 horas 
※Como é necessário tempo para fazer a declaração, chegar com antecedência. 

L o c a l : 

Sala de Conferências (Kaigi Shitsu) no 2°andar do Shimin Kaikan 
Ogaki-shi Shinden-cho 1 chome 2 banchi 
Obs.: Durante este período, não haverá recepção da Declaração de Imposto Municipal e 

Provincial na prefeitura 

Informações Prefeitura de Ogaki Setor Kazei-ka  Shiminzei Group ( 0584-47-8179) 

O que levar 

Documento de identificação pessoal relacionado ao my number, comprovante do 
imposto de renda retido na fonte (guensen choshuhyo) original, documentos 
necessários para deduzir prêmios de seguro social, taxas de seguro de vida, taxas de 
seguro terremoto, etc. (certificado de dedução de taxas de seguro, etc.), documentos 
necessários para deduzir despesas médicas (recibos de pagamento de despesas 
médicas, etc.),  caderneta de conta bancária em nome do próprio declarante,  carimbo 
pessoal (inkan), material para escrita, calculadora, etc. 
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※A declaração deve ser entregue após preenchida pessoalmente com base na cópia do ano 
anterior ou guia de declaração. 
Se fizer a declaração definitiva do Imposto de Renda (kakutei shinkoku), não é necessário fazer 
a declaração do Imposto Municipal e Provincial (Shi▪kenminzei). 

Maiores informações no Ogaki Zeimusho  
( 0584-78-4101 selecione a orientação por voz automática número 2 (em japonês))  

A RECEPÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL E PROVINCIAL SERÁ NO SHIMIN KAIKAN 

申告受付は市民会館 市・県民税 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000003601.html
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SERÁ NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DO MY NUMBER E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL  

マイナンバーの記入と本人確認書類が必要  
Conforme o Sistema de Número de Imposto e Seguro Social (my number), será necessário preencher o 

número individual do declarante no formulário de declaração. Além disso, em caso de declaração de dedução 
de cônjuge e familiares dependentes, é necessário preencher o número de pessoa física (kojin bango) do 
cônjuge, etc. Referente à entrega da declaração, para verificação de identificação pessoal, trazer um dos 

documentos de ➀ a ➂. 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, EM CONFORMIDADE COM 

O SISTEMA DE NÚMERO DE IMPOSTO E SEGURO SOCIAL (MY NUMBER) 

➀ Cartão de pessoa física (kojin bango card) (frente e verso) 

➁ Cartão de Notificação (tsuchi card) + documento para verificação de identidade pessoal 

➂ Juminhyo (atestado de residência) contendo o número individual (kojin bango) (¨original¨) + documento 
para verificação de identidade pessoal  

※No caso de apresentação da declaração definitiva do Imposto de Renda (kakutei shinkoku), declaração de 

Imposto Municipal e Provincial, etc. por representante, será necessário apresentar um dos seguintes 

documentos: cópia de ➀ ou ➁ ou original de ➂.   

※Documento para verificacão de identidade pessoal é: carteira de motorista, passaporte, carteira de segurado 

do seguro de saúde pública, etc. 
 
 
 
 
 
 

✻Quem se enquadra: Pessoas que utilizaram empréstimo para aquisição, nova construção, aumento, 

reconstrução de casa própria com período de devolução acima de 10 anos e começaram a residir neste 

imóvel durante o ano H30 (2018). ※Em caso de habitação com certificado de alta qualidade por longo 

prazo, as pessoas se enquadram mesmo que não tenham utilizado empréstimo.  

✻Quando: De 13 (qua) a 15 (sex) de fevereiro, ➀ das 9:30 ~ 12:00 horas e ➁ das 13:00 ~ 16:00 horas 

  ※O horário de encerramento da recepção será ➀ 11:30 e ➁ 15:30 horas. 

✻Local: Sala de Conferências (Dai Kaigi Shitsu) no 3° andar do Shimin Kaikan 

✻Documentos necessários: 

DDocumento de identificação pessoal, em conformidade com o sistema de 

número de imposto e seguro social (my number), certificado de registro de casa 

e terreno (toki jiko shoumeisho), cópia de documentos que possam identificar o 

valor de compra como contrato, etc., comprovante de saldo de fim de ano do 

empréstimo para aquisição de casa própria e outros documentos  relacionados 

com o capital de aquisição da casa própria, comprovante do imposto de renda retido na fonte (gensen 

choshuhyo) original, caderneta de conta bancária em nome do próprio declarante, carimbo (inkan), material 

para escrita, calculadora, etc. 

※Em caso de habitação com certificado de alta qualidade por longo prazo, será necessária cópia da 

aprovação do plano de construção, etc., certificado de casa residencial ou comprovante de construção de 

habitação com certificado de alta qualidade por longo prazo. 

✻Outros: Será possível entregar a declaração. Dependendo do conteúdo, há possibilidade de não poder 

receber a dedução.  
 

 

FOI ENVIADO A NOTIFICAÇÃO DE VALOR ANUAL JÁ PAGO DA TAXA DE SEGURO DO KOKUMIN NENKIN 

国民年金保険料の年間納付済額のお知らせを郵送しました 

 

 

 

 

 

REUNIÃO EXPLICATIVA DA DEDUÇÃO ESPECIAL POR EMPRÉSTIMO NA COMPRA DA CASA PRÓPRIA E OUTROS  
住宅借入金等特別控除説明会 

 

O Nihon Nenkin Kiko (Japan Pension Service), enviou em novembro do ano passado, a notificação de valor 
anual já pago da taxa de seguro do Kokumin Nenkin (Pensão Nacional). No entanto, para quem pagou a 
taxa de seguro pela primeira vez a partir de 2 de outubro do ano passado, será enviado em início de fevereiro. 
Guardar o comprovante com cuidado, pois em caso de dedução desta taxa de seguro no ajuste dos impostos 
de final de ano (Nenmatsu Chosei) e Kakutei Shinkoku (a declaração (de imposto) definitiva), é necessário 
anexar o comprovante.   

Maiores informações no Ogaki Nenkin Jimusho ( 0584-78-5166). 

 

KOKUMIN NENKIN KIKO ( JAPAN PENSION SERVICE ) 
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ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE VALOR ANUAL JÁ PAGO 

TAXA DO SEGURO NACIONAL DE SAÚDE (KOKUMIN KENKO HOKEN) 

TAXA DO SEGURO DE SAÚDE PARA IDOSOS DA FASE POSTERIOR (KOKI KOREISHA IRYO HOKEN) 

TAXA DO SEGURO DE CUIDADOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA (KAIGO HOKEN) 

年間納付済額のお知らせを郵送   国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料  
O município, vai enviar em finais de janeiro, a notificação de valor anual já pago as pessoas que pagaram de 

forma normal, a taxa do seguro nacional de saúde (kokumin kenko hoken) ▪ taxa do seguro de saúde para 

idosos da fase posterior (koki koreisha iryo hoken) ▪ taxa do seguro de cuidados e assistência médica (kaigo 

hoken) respectivamente.  
MAIORES INFORMAÇÕES: 

Kokumin Kenko Hoken: Setor Madoguchi Service-ka Kokumin Kenko Hoken Group ( 0584-47-8132) 
Koki Koreisha Iryo Hoken:  Setor Madoguchi Service-ka Fukushi Iryo▪Koki Iryo Group ( 0584-47-8140) 
K a i g o  H o k e n : S e t o r  K o r e i  K a i g o - k a  K a i g o  K y u f u  G r o u p  ( 0584-47-7406) 
 

NIHON MONKEY PARK COM TAXA DE ADMISSÃO GRATUITA 

日本モンキーパーク入園無料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINTA SE À VONTADE PARA UTILIZAR O CENTRO DE CONSULTAS ICT 

お気軽にご利用を   ＩＣＴ相談センター 
O município abriu o Centro de Consultas ICT do município de Ogaki (Ogaki-shi ICT 

Sodan Center) para receber consultas e tirar dúvidas sobre operação básica, etc. de 
tablets, computadores pessoais e softwares. 

Serão aceitas consultas pessoais (possível trazer o equipamento de computador 
pessoal), por telefone, e-mail, fax, etc. Sinta-se a vontade para utilizar. 

Consulta pessoal 

HORÁRIO LOCAL 

Das 13:30 às 15:30 horas 

segunda Ayasato chiku center 

quarta ▪ quinta Joho Kobo 1F Koryu Salon 

sábado Joho Kobo 1F lobby 

 

Consulta telefônica 
HORÁRIO NÚMERO DO TELEFONE 

De terça a domingo 
das 9:00 às 20:00 horas 

 0584-75-7008 
(Joho Kobo, uso combinado c/ fax) 

◆Recepção de consulta através da HP do Joho Kobo      via form. de recepção de consulta http://www.johokobo.com/      

◆Recebimento de consulta através de e-mail            soudan@johokobo.com       

EVENTO DE FAZER MOCHI EM FRENTE A ESTAÇÃO DE OGAKI 

大垣駅前もちつき大会 
Quando: dia 3 de fevereiro (dom) das 10:00 às 12:00 horas 
Local: no Gifu Keizai Daigaku Machinaka Kyodo Kenkyushitsu Maisuta Kurabu 

(do lado oeste da ponte shin Ohashi) 
Conteúdo: Experiência de fazer mochi, distribuição gratuita de mochi (bolo de 

massa de arroz batido no pilão) que acabou de fazer, etc. 
Maiores informações: no mesmo kurabu  0584-81-3816 

 

●Quem se enquadra: pessoas residentes no município. 
●Quando: 2(sab), 3(dom) e 4(seg) de fevereiro das 10:00 

às 16:30 horas (dia 4 até as 16:00 horas). 
●Local: Nihon Monkey Park (Inuyama-shi inuyama aza 

kanrin) 
●Conteúdo: taxa de admissão gratuita (nyuen muryo) 

como「Dia de agradecimento aos cidadãos de Ogaki 
(Ogaki shimin kansha day)」 ※normalmente, a taxa de 
admissão para adulto (a partir de alunos do chugakko) é 
de 1.100 ienes e para criança (a partir de 2 anos) é de 
600 ienes. 

 

●O que trazer: apresentar documento que comprove que 
reside em Ogaki como carteira de motorista, certificado 
de seguro de saúde, etc., no portão de entrada. 

 ※Com a comprovação de 1 pessoa, a taxa de admissão 
é gratuita para até 4 pessoas.  

●Nota: para entrar no zoológico de macacos (Sekai 
saru rui dobutsuen), utilizar atrações/brinquedos e 
estacionamento é necessário pagar taxa à parte. 

●Maiores informações: 
 no Nihon Monkey Park (☎0568-61-0870). 
  

 

 



4 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

EXAME GRATUITO DE ANTICORPOS CONTRA RUBÉOLA 

Os homens também podem fazer o exame gratuitamente! 
男性も無料で受けられます!     無料風しん抗体検査の受診を  

A ｢rubéola｣ é uma doença que tem tendência de propagação no futuro.  

Quando as gestantes, especialmente no início da gravidez são infectadas 

pela rubéola, tem a possibilidade de ocorrência da ｢síndrome da rubéola 

congenita ｣ que pode acarretar inumeras complicações para a mãe e 

malformações congenitas de grandes órgãos e sistemas, como oculares, 
cardíacos, auditivos, etc. nos bebês que vão nascer. 

A província está realizando gratuitamente, o ｢exame de anti-corpo contra 

rubéola (exame para verificar a imunidade à rubéola)｣. Maiores  informações,  

na HP da província de Gifu.   風しん抗体 岐阜県 (Fuushin koutai Gifu-ken)  Pesquisar 

 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÃO EXPERIMENTAL     

É POSSÍVEL UTILIZAR DINHEIRO ELETRÔNICO, ETC. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE IMPOSTO, ETC. 
実証実験により   税証明書の発行手数料などの支払いに電子マネーなどが使用できます 

O município, está conduzindo experimentos de demonstração para melhorar ainda mais a 
conveniência dos serviços administrativos e preparar um ambiente no qual os impostos e taxas da 
cidade possam ser pagos por dinheiro eletrônico, etc. Neste experimento, pode ser utilizado dinheiro 
eletrônico, cartão de crédito, cartão de débito, para pagamento de taxa de emissão de certificado de 
imposto, etc. Utilizem. 

Período de experiência: de 10 de janeiro (qui) à 27 de dezembro (sex) ※ A previsão de 

implementação está prevista para janeiro de 2020. 
Local da experiência: somente nos balcões de atendimento dos setores Shuno-ka, Kazeika, 
Madoguchi Service-ka do prédio principal da prefeitura. 
Midia disponível: Dinheiro eletrônico (QUICKPay, Rakuten Edy, WAON, nanaco, Suica, PASMO, 
Kitaca, toica, manaca, ICOCA, SUGOCA, nimoca, Hayakaken)  Cartão de crédito (JCB, VISA, 
Master Card, AMERICAN EXPRESS, Diners Club)   Cartão de débito (JCB, VISA, Master Card). 

Todos os anos, é prevista a 
expanção da propagação da 
influenza à partir deste época. Para 
evitar a transmissão, procurar se 
prevenir o mais rápido possível.  

▼ Para não contrair e não transmitir 

■ Evitar aglomerações de pessoas o quanto 
possível 

■ Quando sair, utilizar máscara 

■ Ventilar o quarto frequentemente 

■ Receber a vacinação antes da propagação 

※Embora a vacinação tenha o efeito de suprir 

o agravamento da doença, não significa que 
não vai se desenvolver 

■ Lavar as mãos e fazer gargarejo quando retor-

nar para casa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

■ Manter a umidade moderada (50 a 60%) den-

tro do recinto 

■ Ter uma alimentação balanceada e dormir o 

suficiente 
 

▼ Se achar que é influenza 

 Se achar que é influenza, procurar seguir os 
seguintes pontos e tratar rapidamente 

➀  Consultar uma instituição médica imediata-

mente 

➁ Se tratar em um quarto separado dos outros 

familiares 

➂ Ficar em repouso e dormir bem 

➃ Ingerir líquido o suficiente, e inge-

rir refeição quente de boa 
digestão 

 
 

 

CUIDADO COM A INFLUENZA!  インフルエンザにご注意を！ 

Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322) 

 

 

 

❖Quem está sujeito: ➀ Homens a partir de 30 anos até 60 anos incompletos (sujeito até 31 de 

março)  ➁ Mulheres que estão querendo engravidar  ➂ Pessoas que coabitam com gestantes 

❖Maiores informações: no setor Ken Hoken Iryo-ka ( 058-272-8860) 
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SHINNEN AKEMASHITE 

OMEDETOU GOZAIMASU 

新年明けましておめでとうございます 

           皆さんのご多幸とご健康をお祈りします 

 

Feliz Ano Novo! 

                     O ano já começou!  
Estamos desejando a 

                     todos muita saúde e 
                     prosperidade para 

o ano de 2019! 
 

A um passo da Nova Era japonesa! 
O método de contagem do tempo no Japão, são caracterizados por eras, as quais são nomeadas com dois 

ideogramas (kanji) e os anos são distinguidos por números. Por exemplo, o ano fiscal do ano de 2019 no 

calendário japonês é dito “Heisei 31 nendo”, o que quer dizer ano fiscal de número 31 da Era Heisei. 

Normalmente renomeadas quando há uma mudança na família imperial, como ascensão de um novo imperador. 

Este ano ao iniciar o novo ano fiscal em abril, o Japão passará por um momento histórico com a abdicação do 

Imperador Akihito e ascensão do seu filho herdeiro, Príncipe Naruhito. Como o nome da nova era ainda não 

foi divulgado o país todo está em grande expectativa para viver este grande acontecimento. 

A importância da conscientização voltada para a interação social 
Acredito que a maioria dos estrangeiros que estão vindo para cá ainda não fazem ideia das circunstâncias 

atuais da economia, tampouco das dificuldades futuras que o país irá enfrentar. A escassez da mão de obra e 

o aumento da população idosa está sendo um dos grandes fatores de riscos para o declive da economia 

japonesa. Apesar do governo estudar várias medidas e, mesmo que encontre a melhor saída para a 

instabilidade econômica, ainda assim será a longo prazo e muitos cidadãos sejam eles nativos ou não, sentirão 

as consequências como desemprego, impostos e custo de vida elevados. 
Porém, acredito que uma nação feliz não depende somente da estabilidade econômica, depende também da 

interação social, respeito ao próximo e obediência as normas. Existe um antigo provérbio japonês, “Go ni itte 

wa go ni shitagae” ou “Go ni ireba go ni shitagae” que entendo como, “Se você entrar na aldeia, obedeça à 

aldeia” ou “Se você está na aldeia, obedeça à aldeia”. É um modo rude de dizer que vem desde a Era Edo, 

porém, leva um significado simples e objetivo. Como a cultura e costumes diferem de uma região a outra, o 

provérbio surgiu com a finalidade de fazer com que respeitem a cultura e os costumes locais. O que quero dizer 

é, uma vez que decidimos viver no território de outrem, atrás de um propósito de vida é essencial que saibamos 

deixar um pouco de lado nossos próprios interesses e tentar colaborar com a interação social e, junto com a 

comunidade construir um Japão da Nova Era de cara nova, sem perder seus valores tradicionalistas.                                                                                                      

Saty 

 
 
 
 

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

＜
＜
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Atendimento com intérprete de português serão nos dias abaixo mencionados. 

Maiores informações: Ogaki-shi Hoken Center (TEL: 0584-75-2322). 

 

 

    
祝日のごみ収集 

 
        

DATA LIXO QUEIMÁVEL 
LIXO NÃO-QUEIMÁVEL 

E GARRAFAS PET 

GARRAFAS▪CUPS▪BANDEJAS 

(EMBALAGEM) DE PLÁSTICO 

LIXO RECICLÁVEL 

(GARRAFAS DE 

VIDRO E LATAS) 

11 de fevereiro 
(2ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 14 de fevereiro (5ª feira). - 

 
※Na região de Kamiishizu e Sunomata, verificar o “Calendário de Coleta de Lixos” da região. 

※Maiores informações no Clean Center Tel: 0584-89-4124 
 
 

CONSULTAS EM PORTUGUES E AULAS DE JAPONÊS（ポルトガル語相談窓口・日本語教室一覧） 

ATIVIDADE HORÁRIO TELEFONE 

Consultas e informações 
 em português 

2ª à 6ª das 8:30 às 17:15 horas 
Prefeitura Municipal de Ogaki 

 0584-47-8562 

4ª das 8:30 às 17:15 horas 
Ogaki-shi Hoken Center 
 0584-75-2322 

Domingo das 9:00 às 15:00 horas 

Associação de Intercâmbio 
Internacional de Ogaki 
 0584-82-2311 

Aulas de japonês man to man 
(Orientação por voluntários) 

Horário livre 
(exceto 3ª e dia seguinte a feriado) 

Sala para conversação em 
japonês 

Domingo das 9:30 às 15:00 horas 

Aulas de apoio ao estudo 
pós-horário escolar voltado para 
alunos com raízes estrangeiras 

3ª e 6ª 
17:00 às 18:30 hs (alunos do shogakko) 
19:00 às 20:20 hs (alunos do chugakko) 

CAPCO - Centro de Apoio a 
Comunidade Estrangeira de Ogaki 
 090-8469-2589 (Okamoto) 

   大垣市無料ポルトガル語情報のメール配信サービスをご利用ください  0584-47-8562  
 

FEVEREIRO 
9▪30 

(4ª feiras) 

Recepção 

9:00〜11:00 
Consulta bebês e crianças Bebês e crianças em geral 

 

 

27 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em outubro de 2018 

6 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em março de 2018 

13 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em julho de 2017 

20 (4ª) 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em janeiro de 2016 

 

 

Na foto, aspecto do ano passado  
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO OGAKI-SHI HOKEN CENTER 

保健センター事業のお知らせ 
 
É realizado acompanhamento de crescimento e consultas sobre bebês e crianças às 

quartas feiras e exame de saúde de bebês e crianças com intérprete de português, no Ogaki-
shi Hoken Center, conforme tabela abaixo.  

 

  

 

Tel:0584-89-4124

