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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 17 de fev (seg) à 16 de março (seg) 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 17 de fevereiro (seg) a 16 de março (seg) 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 ou ampliação, reforma da casa 

própria com período de devolução acima de 10 anos e começaram a residir neste imóvel durante o ano H31 

(2019). ※Em caso de habitação com certificado de alta qualidade por longo prazo, as pessoas se 

enquadram mesmo que não tenham utilizado empréstimo.  

✻Quando: De 12 (qua) a 14 (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 11:00 e ➁ 15:00 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. Maiores informações no Ogaki Zeimusho ( 0584-78-4101 selecione a orientação por 

voz automática número 2 (em japonês)). 
 

 

ENVIO DA 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 

 

 

 

 

 

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). 

 

TAXA DE SEGURO DO KOKUMIN NENKIN 
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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. 
Os documentos necessários para a declaração final de imposto (kakutei shinkoku), etc., diferem de acordo 
com o método de pagamento).  

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) 
 

VERIFIQUE O ALARME DE INCÊNDIO RESIDENCIAL 

(JUTAKUYO KASAI KEIHO-KI) 
ご確認ください！！ 住宅用火災警報器 

  Os alarmes de incêndio residenciais geralmente são movidos a bateria. Ficam em 
operação contínua para detectar o fogo, e a vida estimada desta bateria é de 
aproximadamente 10 anos. Executar a verificação de operação regularmente e criar o 
hábito de efetuar a troca corretamente para que ele funcione corretamente em caso de 
emergência.  

Maiores informações no Ogaki Shobo Kumiai Yobo-ka ( 0584-87-1512). 
 

 

 

 

  
O Ogaki-shi Boshi Fushi Kafu Fukushi Rengo-kai, vai enviar o nyugaku sotsugyo iwai-kin (premiação em 
dinheiro), às crianças de família uniparental, etc., que estão se matriculando no shogakko ou se formando no 
chugakko. 

✻Requerimento: trazer documento que comprove ser família uniparental (certificado do jido 

fuyo teate, carteira do subsídio médico do boshi katei, etc., koseki tohon, e outros) e o 
carimbo ao Nambu Kosodate Shien Center entre 4 (sab) à 31 (sex) de janeiro).  

✻Informações: no mesmo Rengo-kai  

(dentro do Nambu Kosodate Shien Center  0584-47-7014  (fechado às terças-feiras))  
 

INTÉRPRETES DE PORTUGUÊS E INGLÊS 
ポルトガル語と英語の通訳窓口のご案内 

Na prefeitura, há intérpretes de português e inglês para os cidadãos estrangeiros que não entendem o 
japonês. Em caso de necessidade de intérprete, dirija-se ao setor Machizukuri Suishin-ka no 2º andar. 

No balcão de atendimento, receba a senha (numeração que inicia de 1, 2, 3, ....) e aguarde nos bancos de 
espera localizados em frente ao balcão (o atendimento será por ordem de chegada). 
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COLUNA AMBIENTAL 

SACOLA PLÁSTICA DE COMPRA 

環境コラム  レジ袋 
Em 2008 (H20), com a cooperação de algumas lojas, teve início 

em nossa cidade, a cobrança das sacolas plásticas de compra (reji 
bukuro), e toda região está trabalhando para redução de sacolas 
plásticas de compra.  

A mudança de consciência sobre redução de lixo e aquecimento 
global de cada cidadão é um passo na mudança no ambiente e 
contamos com sua cooperação contínua.  

 

EXAME GRATUITO DE ANTICORPOS CONTRA RUBÉOLA 
無料風しん抗体検査の受診を! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Pessoas sugeitas ao envio do cupon do primeiro ano fiscal Reiwa 
Homens residentes no município, nascidos entre 2 de abril de 1972 a 1 de abril de 1979 ※As pessoas que 

não estão sujeitas neste ano fiscal (homens nascidos entre 2 de abril de 1962 a 1 de abril de 1972), e que 
desejam fazer o teste, entrar em contato com o Hoken Center. O cupom será enviado a qualquer momento. 
●O que levar na consulta 
①Cupon ※A data de validade para este ano fiscal é 31 de março de 2020. ②Cartão do Seguro de Saúde, etc. 
(que permita confirmar endereço, nome, data de nascimento) 
《Pessoas que vão receber a vacina regular》 

Além de ① e ②, resultado de teste de anticorpos, etc. com descrição do título de anticorpo para rubéola 
(para pessoas com método HI de 8 vezes ou menos, método EIA menor que 6.0, etc) 
●Instituições médicas consignadas 
Na Home page do Kosei Rodosho (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar). 
 

Pesquisar 風しんの追加的対策について(ref. medidas adicionais contra a rubéola 
 

EXAMES PREVENTIVOS DE CÂNCER CERVICAL E CÂNCER DE MAMA 
残っていませんか？子宮頸部がん・乳がん検診無料クーポン券 

 
Em maio do ano passado, o município de Ogaki enviou cupons gratuitos para exames 
preventivos de Câncer Cervical e Câncer de Mama às pessoas sujeitas conforme 
quadro abaixo. Como há data de validade, solicitamos as pessoas que ainda não 
utilizaram, fazerem o exame preventivo o mais rápido possível, utilizando o cupom. 
As pessoas que se enquadram e não receberam o cupon, etc. por algum motivo, 
consultar o Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 

 

EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER CERVICAL E CÂNCER DE MAMA (子宮頸部がん・乳がん検診) 

NOME DO EXAME  EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER CERVICAL EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DA MAMA 

Quem se enquadra 
Mulheres com 20 anos (nascidas entre 2 

de abril de 1998 a 1 de abril de 1999) 
Mulheres com 40 anos  (nascidas entre 2 

de abril de 1978 a 1 de abril de 1979) 

Conteúdo do exame Consulta, exame interno e visual, citologia 
Consulta, exame de mamografia, 

palpação (quem desejar) 

Prazo de utilização 29 de fevereiro de 2020 31 de março de 2020 

Inscrição 
Desnecessária (Ichikawa Geka, Ogaki 

Tokushukai Byoin, Kanamori Byoin, Clinic 
Mama necessita) 

Necessária (Ogaki Tokushukai Byoin no 
Hoken Center, Ichikawa Geka direto no 

mesmo Geka) 

 

 
Fazendo compra utilizando sacola ecológica 

Para homens nascidos entre 2 de abril de 1962 a 1 de abril de 1979, estamos realizando teste gratuito de 
anticorpos contra a rubéola e vacinação regular durante 3 anos, até 31 de março de 2022 (Reiwa 4). 

A data de validade do cupom para o teste de anticorpos contra a rubéola enviado para as pessoas que 
se enquadram neste ano fiscal, está se aproximando. Para evitar a propagação da infecção por rubéola, 
faça o teste de anticorpos.     

Maiores informações, no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 
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Vamos fazer de 2020, um ano de 
prosperidade!! 

2020 年を飛躍の年にしましょう! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ポルトガル語相談員 サティのエッセイ）

                  Boas ações para 2020! 

   Pequenas metas, grandes conquistas. Minha lista de checagem! 
 

☑Vamos procurar ser o melhor companheiro da família;  
☑Vamos cumprimentar o próximo. Palavras saudosas podem mudar o dia de uma 

pessoa; 
☑ Vamos brincar, abraçar, olhar, sorrir e conversar mais com o filho, isso irá 

proporcionar satisfação e tranquilidade. Ingredientes da felicidade que são  
fundamentais para o desenvolvimento físico e emocional; 

☑Vamos refletir sobre o “prato feito”, de onde vem e como veio parar em nossas mesas 
e, agradecer por todas as pessoas e seres envolvidos para que o alimento chegue a 
nossa mesa; 

 

☑Vamos driblar a preguiça. O tempo não para e oportunidade não espera; 
☑Vamos ser mais corajosos e dar vez ao desconhecido. Nervosismo e vergonha faz parte 

do progresso; 
☑Vamos buscar independência e procurar aprender a falar na língua japonêsa;  
☑Vamos explorar a biblioteca pública e fortalecer nossa capacidade. Assim como o 

alimento é vital para o crescimento do corpo, a leitura é excencial para o 
desenvolvimento espiritual; 

☑Vamos caminhar e pedalar mais, vamos aprender a pegar ônibus, além disso, pegar 
o trem polpa o motorista das longas viagens; 

☑Vamos evitar dizer palavras agressivas. Coisa boa não é, não será e nem criará; 
☑Vamos dizer não à violência. Isso só revelará as nossas fraquezas; 
☑Vamos ser verdadeiros. A mentira pode afastar o próximo em silêncio; 
☑Vamos manter a fidelidade. A traição só trará sofrimento a todos; 

 

Vamos cuidar da saúde física e espiritual! 
   Feliz ano novo e prosperidade a todos!      Saty 

Check List 

Felicidades! 

Saúde! 

Amor! 

ご
多
幸 

ご
健
康 

愛 平
和 

Paz 
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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 
(3ª 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 (6ª feira). - 

24 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 27 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 PORTUGUÊS 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 
5▪26 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 
 

26 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 4 meses Bebês nascidos em outubro de 2019 

 5 (4ª) Bebês de 10 meses Bebês nascidos em março de 2019 

12 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em julho de 2018 

19 (4ª) 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em janeiro de 2017 

Na foto, aspecto do ano passado  
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDA DES 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

