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所得税及び復興特別所得税などについて 

 
 

  
◆UTILIZE O e-Tax PARA FAZER A DECLARAÇÃO DEFINITIVA  

Do ponto de vista de prevenção da infecção do novo Coronavírus, utilize o e-Tax (declaração eletrônica), que 
permite o envio do formulário de declaração de sua casa utilizando um computador pessoal  ou  smartphone 

sem ter que ir ao local de declaração definitiva. É possível utilizar o e-Tax se tiver o My 
number card e uma leitora de cartão ou um smartphone compatível com o my number card. 

Além disso, se realizar previamente o procedimento de emissão do ID▪senha (password) no 

zeimusho, mesmo quem não possui o cartão e a leitora de cartão, poderá utilizar o e-Tax. 
 

◆LOCAL PARA FAZER A DECLARAÇÃO DEFINITIVA 
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 16 de fev (ter) à 15 de março (seg) nos dias úteis das 9:00 às 17:00 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 
local para declaração de imposto no escritório da Secretaria da Receita 
(zeimusho). 

✻ O b s e r v a ç ã o : Para aliviar o congestionamento, será necessário um「bilhete numerado de admissão (nyujo 
seiri-ken)」para entrar no local. Estes bilhetes serão distribuidos no local da declaração no dia 
da declaração, mas estamos planejando introduzir um mecanismo que poderá ser obtido online 
com antecedência e será anunciado na HP do Kokuzeicho (Ministério da Receita Nacional) 
futuramente. Dependendo do estado de distribuição do bilhete numerado, poderemos solicitar 
que compareça ao local em uma data posterior. 

 

◇Para aqueles que estão recebendo pensão pública 

Para quem está recebendo pesão pública, aceitaremos consultas de declaração no mesmo Shimin Kaikan à 

partir de 22 de janeiro (sex). ※ Até 21 de janeiro (qui) estaremos recebendo consulta no Ogaki Zeimusho ( 

0584-78-4104 reserva necessária).  

◇Para aqueles que não são obrigados a declarar 
  Declarações de restituição feitas por pessoas que não são obrigadas a declarar (como aquelas que têm 
apenas renda salarial reajustada no final do ano e que vão receber restituição por dedução de despesas 
médicas ou doações, e outros) e consulta de declaração de imposto sobre consumo (shohizei), receberemos 
até 30 de março (ter) no mesmo kaikan.  
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( 0584-78-4101 selecione a orientação por voz automática número 2 (em japonês))  
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✻Quem se enquadra: Pessoas que utilizaram empréstimo para aquisição ou ampliação, reforma da casa 

própria com período de devolução de 10 anos ou mais e começaram a residir neste imóvel durante o ano R2 
(2020). ※Em caso de habitação com certificado de alta qualidade por longo prazo, as pessoas se enquadram 
mesmo que não tenham utilizado empréstimo. ✻Quando: De 10 (qua) a 15 (seg) de fevereiro, nos dias úteis 
das 9:00 ~ 15:00 horas ✻Local: Sala de Conferências (Dai Kaigi Shitsu) no 3° andar do Shimin Kaikan 

✻Documentos necessários: 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. Além disso, se a casa for ampliada ou reformada, 
será necessário um certificado separado de obra de ampliação e/ou reforma. ✻Outros: Será possível 
entregar a declaração. Dependendo do conteúdo, há possibilidade de não poder receber a dedução. 
✻Inscrição: Ogaki Zeimusho Kojin-kazei bumon ( 0584-78-4104). 

 

市・県民税について 
 

 
 

◆FAÇA A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL E PROVINCIAL POR REMESSA POSTAL 

Do ponto de vista de prevenção da infecção do novo Coronavírus, envie a declaração 
do imposto municipal ▪ provincial por remessa postal na medida do possível. Faça você 
mesmo o formulário de declaração tomando como referência o「guia para declaração」e 
a sua via da declaração do ano anterior ou o「sistema de simulação de imposto (a versão 
do ano Reiwa 3 têm previsão de atualização para meados de janeiro)」da Homepage do 
municipio e envie.  
✻Endereço p/ envio: Ogaki Shiyakusho Kazei-ka (〒503-8601 marunouchi 2-29) 
✻Ponto importante:  

(1) Preencher todos os itens necessários no formulário de declaração, colocar o nome, carimbar 
(2) Anexar cópia de um dos documentos de ➀ a ➂ 

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

(3) Anexar comprovante do imposto de renda retido na fonte (guensen choshuhyo) original e todos os 
documentos referentes a certificados de dedução, etc. 

(4) Se desejar a devolução dos documentos, anexar um envelope resposta selado com a quantia necessária 
e constando o endereço para envio. 

 

◆LOCAL PARA FAZER A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL E PROVINCIAL 
✻ Quando: De 16 de fevereiro (ter) à 15 de março (seg) nos dias úteis das 9:00 às 16:00 horas ✻ Local: 
Sala de Conferências (Kaigi Shitsu) no 2º andar do Shimin Kaikan (Ogaki-shi Shinden-cho 1 chome 2 banchi)  
※ Durante este período, não haverá local para recepção da Declaração de Imposto Municipal e Provincial na 
prefeitura. ✻ O que levar: documentos de verificação de identidade relacionados com o My number, 
comprovante do imposto de renda retido na fonte (guensen choshuhyo) original, documentos necessários para 
dedução de taxa de seguro social, seguro de vida, seguro contra terremotos, etc. (certificado de dedução de 
taxa de seguro, etc.), documentos necessários para dedução de despesas médicas (certificado de dedução de 
despesas médicas, notificação de despesas médicas), caderneta de conta bancária em nome do próprio 
declarante para transferência, carimbo pessoal (inkan), material para escrita, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORE COM AS MEDIDAS PARA PREVENIR INFECÇÃO CONTRA O NOVO 

CORONAVÍRUS 新型コロナウイルス感染防止対策にご協力を 
No local de recepção da declaração, tomaremos medidas para prevenir a disseminação da infecção do 

novo Coronavírus. Solicitamos as pessoas que vão fazer a declaração em cada localidade, compreensão e 
colaboração com as seguintes medidas de prevenção de infecções.  
■ Quando vier ao local, venha com um número pequeno de pessoas 
■ Utilizar máscara, desinfetar as mãos com álcool 
■ A temperatura será medida no momento da admissão. Se tiver febre de 37.5 graus ou mais, sua admissão 

será recusada 
■ Na entrada do local, todos os visitantes deverão preencher o nome e telefone para contato 

 

 

Maiores informações no Setor Kazei-ka Shiminzei Group ( 0584-47-8179)  

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 
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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 definitiva de imposto (kakutei shinkoku), etc., diferem de 

acordo com o método de pagamento).  
MAIORES INFORMAÇÕES: 

Kokumin Kenko Hoken: S e t o r  K o k u h o  I r y o - k a  K o k u m i n  K e n k o  H o k e n  G r o u p ( 0584-47-8132) 
Koki Koreisha Iryo Hoken:  S e t o r  K o k u h o  I r y o - k a  F u k u s h i  I r y o ▪ K o k i  I r y o  G r o u p ( 0584-47-8140) 
K a i g o  H o k e n : S e t o r  K a i g o  H o k e n - k a  S h i k a k u  K y u f u  G r o u p ( 0584-47-7406) 

 

 

ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE VALOR ANUAL JÁ PAGO DA TAXA DE SEGURO DO KOKUMIN NENKI N 
国民年金保険料の年間納付済額のお知らせ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
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 (seg) à 31 (dom) de janeiro).  

✻Informações: no mesmo Rengo-kai (dentro do Nambu Kosodate Shien Center  0584-47-

7014 (fechado às terças-feiras))  
 

SISTEMA DE EMPRÉSTIMO PARA ESTUDO 
育英資金制度  

No município, temos o ⌈Sistema de Empréstimo para Estudo (Ikuei shikin seido)⌋ que é 

composto do subsídio para estudo (shogaku josei-kin) e empréstimo de fundos para estudo 

(shogaku shikin no kashitsuke), para ajudar pessoas com dificuldades para frequentar a 

escola por motivos econômicos. 

A guia de inscrição será distribuída no Setor Shakai Fukushi-ka, etc. a partir de final de 

março (é possível fazer download da homepage do município).  
✽ Quem está sujeito: Estudantes universitários, estudantes universitários de curta duração 

(tanki daigaku), pós graduação, senshu gakko (senmon katei) (curso profissionalizante 
da escola de especialização), koto senmon gakko (escolas de especialização do ensino 
médio) (4º ▪ 5º ano). 

✽ Valor fornecido mensalmente: ¥25,000 ienes (subsídio ¥ 2.500 ienes + empréstimo ¥22.500 ienes). 

✽ Informações: Em cada escola ou no mesmo Setor (☎ 0584-47-7256). 

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 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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EXAME GRATUITO DE ANTICORPOS CONTRA RUBÉOLA 
無料風しん抗体検査を受けましょう! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

●Pessoas sugeitas ao envio do cupon do ano fiscal Reiwa 2 (2020) 
Homens residentes no município, nascidos entre 2 de abril de 1966 a 1 de abril de 1972 ※Homens nascidos 

entre 2 de abril de 1962 a 1 de abril de 1979, e que desejam fazer o teste, entrar em contato com o Hoken 
Center. O cupom será enviado conforme a necessidade. Aqueles que já se submeteram a exames de anticorpos 
ou vacinação utilizando os cupons não estão sujeitos. 

●O que levar na consulta 
①Cupon (tem data de validade) 
②Cartão do Seguro de Saúde, etc. (que permita confirmar endereço, nome, data de 

nascimento). 
※Aqueles que estão sujeitos a receber a vacinação regular, trazer além de ① e 

②, o resultado do teste de anticorpos, etc. com a descrição do título de anticorpo 
para rubéola. 

●Instituições médicas consignadas, etc. 
Na Home page do Kosei Rodosho (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar) e 

do município. 
 

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 mulheres com idade que se 
enquadram conforme a tabela abaixo (na data de 1 de abril de 2020). Como há data de 
validade nos cupons, solicitamos as pessoas que ainda não utilizaram, fazerem o exame 
preventivo o mais rápido possível, utilizando o cupom. 

As pessoas que nunca fizeram o exame preventivo, também aproveitem esta 
oportunidade para fazer o exame nas instituições médicas consignadas (publicada na 
Homepage do município), utilizando os cupons gratuitos.. 

As pessoas que se enquadram e não receberam o cupom, ou que não tem o cupom do município de Ogaki 
por ter vindo de mudança (tennyu) (excluindo aqueles que utilizaram o cupom em outras cidades), solicitamos 
contactar o Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 

 

 NOME DO EXAME 
EXAME PREVENTIVO 

DE CÂNCER CERVICAL 

EXAME PREVENTIVO 

DE CÂNCER DE MAMA 

QUEM SE ENQUADRA 
Mulheres de 20 anos (nascidas entre 2 de 

abril de 1999 a 1 de abril de 2000) 
Mulheres de 40 anos (nascidas entre 2 de 

abril de 1979 a 1 de abril de 1980) 

CONTEÚDO DO EXAME 
Consulta, exame interno (toque) e 
inspeção visual, citologia cervical 

Consulta, exame de mamografia, inspeção 
visual e palpação (somente quem desejar) 

PRAZO DE UTILIZAÇÃO 28 de fevereiro de 2021 31 de marco de 2021 

RESERVA 

DESNECESSÁRIA 
(Porém, Ichikawa Geka, Ogaki 

Tokushukai Byoin, Clinic Mama, 
necessitam fazer reserva em cada 

instituição médica).  

NECESSÁRIA 
(Ogaki Tokushukai Byoin reserva no 

Ogaki -shi Hoken Center e Ichikawa Geka, 
Nawa Iin ▪ Nyusen Clinic, direto em cada 

instituição médica). 
 

Para homens nascidos entre 2 de abril de 1962 a 1 de abril de 1979, estamos realizando gratuitamente o 

teste de anticorpos contra a rubéola e vacinação regular, até 31 de março de 2022 (Reiwa 4). 

Para as pessoas que se enquadram neste ano fiscal, enviamos cupom e solicitamos que faça consulta 

médica junto à instituição médica consignada.   
Maiores informações, no Ogaki-shi Hoken Center ( 0584-75-2322). 
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PREVENÇÃO DO METABOLISMO ATRAVÉS DA CHECAGEM DENTÁRIA 
歯のチェックでメタボ予防   メタボ歯科健診

 
A doença periodontal (shishubyo) leva a doenças sistêmicas, como diabetes e síndrome 
metabólica. Como primeiro passo na gestão da saúde, para proteger os dentes, comece por 
fazer um exame de saúde e conhecer o estado da sua boca. 
Quem se enquadra: pessoas de 40 a 74 anos residentes no município 
Período de realização: até 28 de fevereiro 
Instituição de consulta: instituição odontológica consignada pelo município (postado na HP do município) 
Taxa de consulta: 300 ienes 
Conteúdo: exame oral, exame de doença periodontal, orientação de higiene oral
Requerimento: ligar para Instituição odontológica consignada pelo município antes da consulta 
Informações: Ogaki-shi Hoken Center 0584-75-2322
 
 

がんに関する相談 
O Centro de Apoio de Consulta ao Câncer do Ogaki Shimin Byoin (Ogaki shimin byoin gan sodan 
shien center), recebe várias consultas relacionadas ao câncer. Sinta-se a vontade para nos 
consultar. 
❖Quem se enquadra: pacientes com câncer e seus famíliares, etc. ❖Quando: semanalmente 
de segunda à sexta das 8:30 às 17:15 (exceto feriados e feriados de final e início de ano). ❖
Local: no Centro de Apoio de Consulta ao Câncer do Ogaki Shimin Byoin (Ogaki shimin byoin gan 
sodan shien center). ❖Conteúdo: consultas por telefone e esclarecimentos sobre o câncer, 
tratamento de câncer e apoio ao emprego, etc. por conselheiros. ❖Informações: no mesmo 
centro (no setor Yorozu Sodan▪Chiki Renkei-ka dentro do mesmo hospital) ( 0584-81-3341 
ramal 6174). 

 

「 」おもちゃ病院「おおがき」 

Onde e quando:  
① N a k a g a w a  F u r e a i  C e n t e r : 2ª terça-feira de cada mês  
② Sogo Fukushi Kaikan: 2º sábado de cada mês 
③ Nambu Kosodate Shien Center: 3ª sexta-feira de cada mês 
Ambos das 10:00 as 12:00 horas 
Conteúdo: Conserto gratuito de brinquedos quebrados 
Maiores informações: Ozawa-san ( 090-8671-1117) do Hospital de brinquedos ⌈Ogaki⌋  
 

PONTOS A SEREM OBSERVADOS PARA UMA DIREÇÃO SEGURA NO INVERNO  

冬季の安全運転のために  注意するポイント 
 
 
 
 
 

◎ É estritamente proibido qualquer manuseio 「repentino」!  

Nas estradas com neve ou congeladas, freagem repentina, manipulação 
repentina, partida repentina, aceleração repentina, etc., operações repentinas 
podem causar acidentes por escorregamento. Evite operações repentinas e 
procure dirigir com cuidado. 

◎ Diminua a velocidade e mantenha distância suficiente! 

A base para dirigir um carro com segurança é reduzir a velocidade e manter 
uma distância suficiente entre os carros. Além disso, inclinações, curvas, pontes, 
entradas e saídas de túneis, áreas sombreadas, etc., são frequentemente 
escorregadias, portanto, deve-se ter cuidado ao dirigir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

No inverno, ocorrem a queda de neve e o congelamento da superfície da estrada. Em comparação com 
estradas secas, a distância da freagem até a parada é maior e há uma maior possibilidade de problemas 
devido ao deslizamento, portanto, esteja preparado para dirigir em estradas no inverno 

Maiores detalhes, contactar a Delegacia de Polícia de Ogaki (Ogaki Keisatsusho) ( 0584-78-0110) 
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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 
(5ª feira・feriado) 

Neste dia não haverá serviço de coleta. Nas áreas onde este dia é a data de coleta, será 
coletado no dia 15 de fevereiro (2ª feira). - 

23 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 26 de fevereiro (6ª 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 

2ª à 6ª das 9:30 às 16:30 horas 
Centro de Consultas p/ Residentes 
Estrangeiros da Província de Gifu 

 058-263-8066 

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  
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 
3▪24 

(4ª feiras) 

Recepção 

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

 

3 (4ª) 

Senha: 

12:15 

Recepção: 

13:00〜13:30 

Bebês de 10 meses Bebês nascidos em março de 2020 

10 (4ª) Crianças /1 ano e 6 meses Crianças nascidas em julho de 2019 

17 (4ª) 
Recepção: 

12:45〜13:15 
Crianças de 3 anos Crianças nascidas em janeiro de 2018 

24 (4ª) 
Recepção: 

13:00〜13:30 
Bebês de 4 meses Bebês nascidos em outubro de 2020 

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

