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O prazo para declaração e pagamento do Imposto de 
Renda referente ao ano 2018 [H30 nenbun] termina em 
15/março (sexta-feira).
Haverá consultoria no local para o preenchimento do 
formulário, entre outros. (Os formulários, etc. devem ser 
preenchidos pela própria pessoa.) 
Obs.: Não há intérpretes nesse local, portanto, venha 

acompanhado de pessoa que fale japonês.
Local Iwata-shi Bunka Shinkō Center, Ninomiya Higashi 

3-2,   2º andar (a oeste do Iwata Shimin Bunka Kaikan)
Período 18/fevereiro (segunda-feira) a 15/março 

(sexta-feira), das 9h às 17h (Término da recepção: 16h) 
★Exceto sábado e domingo.

　Dependendo das circunstâncias do local, a recepção 
poderá ser encerrada antecipadamente.

Levar Material para escrever, carimbo pessoal [hanko], 
Cartão de permanência [Zairyū card], Certificado de 
Imposto de Renda retido na fonte [Gensen chōshūhyō], 
Cartão My number (Será necessário escrever o 
número individual na declaração).
・Pessoa que tem direito à restituição: Levar uma 

cópia da caderneta bancária do declarante (páginas 
que contêm o nome do correntista titular e o número 
da conta).

・Pessoa que tem familiar(es) 
dependente(s):

   - Se o(s) familiar(es) dependente(s)
reside(m) no Japão: cópia do Cartão de permanência, 
etc. do(s) familiar(es) dependente(s).
★São considerados familiares dependentes para 

fins de dedução, etc. de imposto, os parentes que 
tenham a renda do declarante como fonte principal 
de subsistência e o rendimento [shotoku kingaku] 
igual ou inferior a 380.000 ienes.

- Se o(s) familiar(es) dependente(s) reside(m) no 
exterior: ① Koseki Tōhon (Registro Civil Total (familiar)) 
ou Certidão de Casamento ou Certidão de 
Nascimento. ② Comprovante(s) da(s) remessa(s) 
bancária(s) em nome de cada um dos dependentes.
★Anexar as traduções em japonês de ① e ②.
★São considerados familiares dependentes para 
fins de dedução, etc. de imposto, aqueles que 
recebem a remessa de dinheiro para fins de 
sustento (despesas) ou para gastos com educação.

Outros Durante o período acima citado, a Delegacia 
Fiscal de Iwata [Iwata Zeimusho] não dará consultoria 
sobre Declaração de Imposto de Renda, entre outros.

Vencimento de
Impostos, etc.

●  Imposto sobre Bens Imóveis [Kotei shisan zei]] (4ª parcela)
●  Taxa do Seguro Nacional de Saúde [Kokumin kenkō hoken zei]  (8ª parcela)

28/fevereiro
(quinta-feira)

Período para fazer Declaração do Imposto de Renda [Kakutei Shinkoku]
確定申告の受付が始まります
かくてい しん こく　　 うけ つけ　　 はじ

 
 

Data do pagamento 08/fevereiro (sexta-feira)
Pagamento Referentes aos meses de outubro a 

janeiro

Forma de pagamento Depósito em conta 
bancária indicada pelo beneficiário. 

　(Confirmar o depósito após as 16h.)

Fevereiro é mês de pagamento do Auxílio infantil [Jidō teate]
  

InformaçõesInformações Kosodate Shien-ka, i Plaza （子育て支援課、iプラザ） Tel: 0538-37-4896 Fax: 0538-37-4631
Ai

2月は児童手当支給の月
がつ 　　じ  どう  て  あて  しきゅう       つき

Período
De 28/janeiro (segunda-feira) a 
1º/fevereiro/2019 (sexta-feira)

Inscrição Diretamente no Setor de Construções e Moradias [Kenchiku 
Jūtaku-ka] (Prédio oeste da prefeitura, 2º andar), onde serão informados os 
requisitos, documentos exigidos, entre outros detalhes.

InformaçõesInformações Kenchiku Jūtaku-ka （建築住宅課） Tel: 0538-37-4851 Fax: 0538-33-2050

InformaçõesInformações Iwata Zeimusho （磐田税務署） Tel: 0538-32-6111. ★Por favor, siga as instruções do Sistema automatizado 
de atendimento (em japonês).

  
市営住宅の入居者を募集
し   えいじゅうたく       にゅうきょしゃ         　ぼ しゅう

Inscrições para apartamentos municipaisInscrições para apartamentos municipais

Conjuntos habitacionais disponíveis Membros na famíliaQtde.Tipo

北野団地 3LDK

3DK

3 ou mais

2 ou mais

6

1

5

1

きたのだんち

二番町団地
に ばんちょうだん ち

Conjuntos habitacionais disponíveis Membros na famíliaQtde.Tipo

3LDK

2DK

3 ou mais

1 ou mais
再開発住宅
さいかいはつじゅうたく

あい

東大久保団地
ひがしおお　く   ぼ だん ち



O Green ka tokurei (medida especial de proteção ao meio 
ambiente) foi prorrogado por 2 anos. Há uma redução do 
valor do imposto sobre veículos energeticamente 
eficientes com baixa emissão de gases no meio 
ambiente. Essa redução é válida para os veículos novos 
com tal eficiência, registrados entre 1º/abril/2018 e 
31/março/2019 e somente para o ano fiscal 2019.
Os veículos que receberam essa redução no ano fiscal 
2018 não poderão recebê-la no ano fiscal 2019.
Para mais detalhes, consulte o setor abaixo.
De acordo com a emenda do ano fiscal 2016, o imposto 

mais pesado [ jūka zeiritsu] é aplicado 
aos veículos com 13 anos ou mais 
desde o primeiro registro do veículo 
(excluem-se os veículos elétricos, etc.).
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Imposto sobre Veículos kei [Kei jidōsha zei] - Ano fiscal 2019 [H31 nendo]Imposto sobre Veículos kei [Kei jidōsha zei] - Ano fiscal 2019 [H31 nendo]

Exemplo Valor do imposto do veículo utilitário particular kei, de 4 rodas, com data do 1º 
                emplacamento em março/2006:
　　Ano fiscal 2018 [H30 nendo] = 7.200 ienes      　　Ano fiscal 2019 [H31 nendo] = 12.900 ienesAno fiscal 2019 [H31 nendo] = 12.900 ienes

InformaçõesInformações Shizei-ka （市税課） Tel: 0538-37-3767  Fax: 0538-33-7715

Feliz Ano Novo a todos!
Que 2019 seja especial, repleto de muita saúde, paz, prosperidade 

e alegrias!

平成3１年度軽自動車税のお知らせ
へいせい          ねん  ど  けい  じ  どう しゃ ぜい　　　　 し

◆Atenção!
Caso seja proprietário de 
Veículos pequenos especiais 
[Kogata tokushu jidōsha] como: 
empilhadeira pequena de 
forquilha [forklift], trator para 
atividades agrícolas, entre 
outros; mesmo que não seja 

conduzido em via pública, este 
deve ser emplacado.
 Caso seja proprietário de 
motoneta [Gendōkitsuki jitensha], 
mesmo que não a esteja 
utilizando, ela está sujeita à 
tributação.

★Caso o veículo ou motoneta 
ainda não esteja registrado, 
dirija-se à prefeitura (Shizei-ka) 
ou subprefeituras (Shimin 
Fukushi Group) para realizar o 
trâmite.

O Imposto sobre Veículos kei incide sobre o proprietário do 
veículo na data base de 1º de abril e é tributado pelo 
município onde o veículo fica estacionado [teichiba] 
(garagem).
Não há cálculo proporcional (mensal) nem reembolso do 
imposto, mesmo que o proprietário tenha realizado os 
trâmites de baixa/desmanche, transferência de 

propriedade do veículo, etc. a partir do dia 2 de abril.
Caso não mais possua o veículo (por ter sido jogado, roubado, 
cedido, etc.), faça os trâmites necessários o mais rápido 
possível (até fim de março) em um dos balcões citados 
abaixo. Caso solicite a terceiros para realizar os trâmites, 
assegure-se de que todos os procedimentos foram 
realmente concluídos.

Faça, o mais breve possível, procedimentos de baixa, transferência de propriedade, etc. 
de motos, veículos kei, entre outros.

Imposto sobre Veículos kei de 3 rodas ou mais

● Motoneta (de até 125cc) e “Veículo Especial Pequeno [Kogata Tokushu Jidōsha]”

　(※) Documento de identificação pessoal emitido pelo governo, com foto e dentro do prazo de validade (Zairyū card, Carteira de motorista, etc.)
● Se os trâmites forem efetuados por terceiros, há necessidade de apresentar procuração.
● Veículo kei (4 rodas) e Motocicleta (com mais de 125cc), etc.

★ Informe-se nos órgãos citados acima para saber sobre os documentos necessários para cada procedimento.

Pagarão imposto mais pesado no ano fiscal 2019: os 
veículos cuja data (ano e mês) da primeira determinação do 
número da placa seja março/2006 ou antes. Essa data 
está escrita no campo “Shodo Kensa Nengetsu [初度検査年
月]” do Certificado de Inspeção do Veículo [Shakenshō].

Procedimento

Dar baixa
(Mudar p/ outra cidade)

Transferir 
propriedade

Documentos necessários

Classificação do veículo Balcão de atendimento (trâmites)

Setor encarregado
①Placa ②Carimbo  ③(※) Documento de identificação pessoal 
④Certificado de emissão da placa [Hyōshiki Kōfu Shōmeisho] 

“Kei Jidōsha Kensa Kyōkai Shizuoka Jimusho Hamamatsu Shisho”
 Hamamatsu-shi, Higashi-ku, Kihei-chō 563, Tel: 050-3816-1777
“Kei Jidōsha Kyōkai Rengōkai Shizuoka Jimusho Hamamatsu Shisho”
Hamamatsu-shi, Higashi-ku, Kihei-chō 567-2, Tel: 053-435-4001
“Shizuoka Un’yu Shikyoku Hamamatsu Jidōsha Kensa Tōroku Jimusho”
Hamamatsu-shi, Higashi-ku, Ryūtsū Motomachi 11-1, Tel: 050-5540-2052
★ Notifique também o Setor de Impostos Municipais da Prefeitura de Iwata, caso o registro
　 do veículo tenha sido excluído por motivo de mudança para outra província, etc.

Setor de Impostos 
Municipais. [Shizei-ka] 
(prédio principal da 
Prefeitura de Iwata, 1º 
andar) ou no Grupo de 
Bem-estar do cidadão 
[Shimin Fukushi Group] das  
subprefeituras

①Placa (caso vá trocá-la) ②Carimbo ③(※) Documento de 
identificação pessoal ④Documento que comprove a concessão 
de propriedade do antigo para o novo proprietário (Certificado de 
transferência [Jōto Shōmeisho]) ⑤Certificado de emissão da placa 
[Hyōshiki Kōfu Shōmeisho] 

● Veículo kei (3 ou 4 rodas)

● Motocicleta (2 rodas) com mais
   de 125cc e até 250cc
● Motocicleta com mais de 250cc
● Veículo especial pequeno 

[Kogata tokushu jidōsha] com placa 
de Hamamatsu

　　　　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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Vamos nos divertir no Festival de Neve de Iwata 2019! 03/fevereiro (domingo), 
das 9h às 15h. Local: Imanoura Shiyūchi (Ao norte do Corpo de Bombeiros de Iwata.)

A partir de abril de 2019, uma parte dos procedimentos que 
são atualmente realizados nas subprefeituras será 
transferida para o prédio principal da prefeitura.
Os procedimentos foram transferidos para os 
seguintes setores:
◆Setor de Assuntos Civis [Shimin-ka] (Tel.: 0538-37-4816 

Fax: 0538-37-2871)
Recebimento de notificação de registro familiar [koseki]: 
Casamento (Kon’in) ● Divórcio (Rikon) ● Adoção (Yōshi 
engumi) ● Anulação do contrato da adoção (Yōshi rien) ● 

Inscrição da criança no registro familiar (Ko no nyūseki), 
etc.
★No horário normal de atendimento dos dias úteis, as 

subprefeituras continuarão recebendo somente as 
notificações de Nascimento (Shusshō), Falecimento 
(Shibō) e Transferência de domicílio e seu respectivo 
registro (Tenseki). (No período noturno e feriados, veja 
o Setor de Assuntos Gerais.)

★As notificações dos estrangeiros devem ser entregues 
no prédio principal da prefeitura.

Emissão do Certificado dos itens escritos no registro  
familiar (Koseki todokesho kisai jikō shōmei) ● Recebimento  
da Notificação de registro familiar (Koseki todokede) e 
emissão do Comprovante de recebimento (Juri shōmei) da 
solicitação na mesma data.
Recebimento da Notificação de natimorto (Shizan todoke)
Emissão da Licença para incineração (Kasō kyoka-shō) por 
requerimento de cremação da placenta, etc.

◆Setor de Seguro de Saúde e Pensão Nacional [Kokuho 
Nenkin-ka] (Tel.: 0538-37-4833 Fax: 0538-37-4723)
Dentre os procedimentos de solicitação da Pensão 
Nacional (Kokumin nenkin): Aposentadoria Básica por 
Idade (Rōrei Kiso Nenkin), Pensão Básica por Morte (Izoku 
Kiso Nenkin), Pensão para Viúva (Kafu Nenkin), Pensão não 
paga (Mishikyū Nenkin), Pecúlio por Morte (Shibō ichijikin), 
etc.

◆Setor de Impostos Municipais [Shizei-ka]
　◆Grupo de Gestão de Impostos (Shozei Kanri Group) 
　　(Tel.: 0538-37-3767 Fax: 0538-33-7715)

Emissão de: ● Comprovante de pagamento do Imposto 
Municipal de pessoa jurídica (Hōjin shimin zei no nōzei 
shōmei-sho) ● Comprovante de pagamento completo 
do Imposto Municipal de pessoa jurídica (Hōjin no shizei 
kan'nō shōmei-sho) ● Comprovante de Localização (sede) 
(Shozaichi shōmei-sho)

　◆Grupo de Taxas Municipais (Shimin Zei Group) (Tel.: 
0538-37-4826 Fax: 0538-33-7715)
Recebimento da Declaração de Taxas Municipais 
[Shimin zei shinkoku]

　★ As subprefeituras continuarão recebendo, somente, 
as declarações das pessoas que não tiveram 
rendimentos durante o ano anterior.

　◆Grupo de Terrenos (Tochi Group)  ou Grupo de Casas 
e Construções (Kaoku Group) (Tel.: 0538-37-4809 Fax: 
0538-33-7715)
Possibilidade de ver os Bens Imóveis [Kotei shisan] 
(somente em abril e maio), Visualização da Planta de 
uma casa (Madorizu) e recebimento da Declaração de 
Ativos depreciáveis (Shōkyaku shisan shinkoku).

◆Setor de Assuntos Gerais [Sōmu-ka] ★ Somente no 
período noturno e feriados (Balcão de plantão no prédio 
principal) (Tel.: 0538-37-2111)

Recebimento de todas as notificações de registro 
familiar que as subprefeituras recebiam.
★ A subprefeitura de Toyooka continuará recebendo 

somente as notificações de Nascimento (Shusshō), 
Falecimento (Shibō). (Nos feriados, das 8h30 às 17h.) 

★ As notificações dos estrangeiros devem ser 
entregues no prédio principal da prefeitura, durante 
o horário normal de funcionamento.

Para mais informações, contate os setores acima da 
prefeitura no prédio principal.

  

Trâmites das subprefeituras serão realizados na prefeitura
支所の各種手続きを本庁舎に集約

し  しょ      かく しゅ て つづ            ほんちょうしゃ     しゅうやく

InformaçõesInformações Sōmu-ka （総務課） Tel: 0538-37-4803 Fax: 0538-37-4829

InformaçõesInformações Zaisei-ka （財政課） Tel: 0538- 37-4804 Fax: 0538- 37-4876 

Obras para renovação da placa de comutação telefônica da Prefeitura de IwataObras para renovação da placa de comutação telefônica da Prefeitura de Iwata
市役所本庁舎電話交換機の更新工事
し  やく しょほんちょうしゃでん  わ  こう かん  き        こう しんこう  じ

Iwata Hot Line  

InformaçõesInformações

português pelo celular ou PC!

Sistema de envio de Avisos da cidade, Instituições médicas de plantão e Eventos da cidade de Iwata.
Para cadastrar-se, siga as instruções em http://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/1005523.html.http://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/1005523.html.

A central telefônica do prédio principal da Prefeitura de 
Iwata será renovada.
Durante o trabalho de renovação não será possível 
utilizar os telefones do prédio principal nem os do prédio 
oeste da prefeitura.
A pessoa que necessitar entrar em contato com o 
telefone do balcão noturno ou feriados (Nº usual: 
0538-37-2111), deve telefonar para o número provisório 

0538-37-2851.
Pedimos desculpas por quaisquer 
inconvenientes causados.
 Agradecemos sua compreensão e cooperação.
Período da obra De 09 (sábado) a 11 (segunda-feira, feriado) 
　de fevereiro
Local da obra Dentro do prédio principal



InformaçõesInformações Gomi Taisaku-ka (no Clean Center) （ごみ対策課、クリーンセンター内） Tel: 0538-37-4812  Fax: 0538-36-9797

Edição: Prefeitura de Iwata, Chiikizukuri Ōen-ka, Chiiki Shien Group Tel: 0538-37-4811 
　　　　Kōhō Kōchō・City Promotion-ka  Tel: 0538-37-4827 〒438-8650 Iwata-shi, Kounodai 3-1.
★ A prefeitura de Iwata, dentre outras iniciativas, está se empenhando para passar informações úteis ao cotidiano em português por meio desse boletim 

(também disponível na internet: http://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/info/index.html). 
　 Envie-nos sugestões, etc. para melhorá-lo cada vez mais: chiiki-ohen@city.iwata.lg.jp.

Informações

Janeiro/2019 Nº162
☆ Balcão de Informações aos Estrangeiros da Prefeitura de Iwata ☆

Das 8h30 às 17h15  Tel: 0538-37-4785
Vamos confirmar novamente como jogar as latas de aerossol!

Esvazie totalmente a lata de aerossol e descarte-a no contêiner determinado.
スプレー缶の出し方を再確認  中身は使い切って専用コンテナへ 

かん         だ       かた       さい かく にん      なか  み        つか       き             せん よう

  

や かん きゅうじつ きゅうかんしん りょう

★Somente para casos leves de urgência.
Local Centro de Atendimento Emergencial de Iwata [Iwata-shi Kyūkan Center] 

Kamiōnogō 51, 磐田市急患センター(上大之郷), Tel: 0538-32-5267

★

★

Todos  os dias
Horário de

atendimento 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 19:30 – 22:30

Especialidades 
médicas

Clínica Geral, Pediatria, Clínica Cirúrgica
[Naika, Shōnika, Geka]

    Clínica Geral, Pediatria [Naika, Shōnika] 
★  Exceto Clínica Cirúrgica

Data 24/fevereiro (domingo)　    Horário 10h às 12h      Dr. Toyo Suzuki
Local Iwata Shiritsu Sōgō Byōin, Ōkubo 512-3. 磐田市立総合病院（大久保）Tel: 0538-38-5000

A relação de Clínicas odontológicas está sujeita à alteração segundo a disponibilidade dos dentistas de plantão. Informe-se no Disque 
Informações Médicas do Corpo de Bombeiros de Iwata [Iwata Shōbōsho Dial Iryō Jōhō] （磐田消防署ダイヤル医療情報）Tel: 0538-37-0124

PEDIATRIA – Médico de plantão 地域連携小児休日診療
ち  いきれんけいしょう にきゅうじつしんりょう

Plantão de Clínicas odontológicas em fevereiro

Plantão de atendimento emergencial (noturno・feriado)

がつ きゅうじつきゅう きゅう し か しんりょう

Horário de atendimento 9:00 – 12:00
2月の休日救急歯科診療

夜間・休日急患診療

03/fev (dom.)

10/fev (dom.)

17/fev (dom.)

木瀬歯科医院

鈴木歯科クリニック

磐田市立総合病院歯科口腔外科

Iwata-shi Morishita

Iwata-shi, Toyooka

Iwata-shi, Ōkubo

0538-35-4803

0538-66-8148 

0538-38-5000 

磐田市森下 30-2

磐田市豊岡 6801-1

磐田市大久保 512-3

Domingos, feriados e recesso de fim de ano

Kise Shika Iin

Suzuki Shika Clinic

Iwata Shiritsu Sōgō Byōin Shika Kōkū Geka

Fora dos horários acima citados, dirija-se ao Hospital Geral Municipal de Iwata  [Iwata Shiritsu Sōgō Byōin].

◆  Não é necessário perfurar as latas de aerossol
Para prevenir acidentes de combustão na hora de perfurar latas de spray (ou cartuchos de gás usados em fogareiros a 
gás, etc.), desde abril/2017 [H29 nen], é desnecessário perfurá-las antes de descartá-las.
Antes de descartá-las, esvazie-as totalmente, sem furá-las e jogue-as em seu respectivo contêiner no local de coleta 
de lixo.
Contamos com sua compreensão e colaboração.

◆  Caso ainda reste algum conteúdo dentro da lata
Para retirar todo o conteúdo da lata, utilize a tampa própria para 
apertar a válvula da lata ou pressione a válvula em uma pedra ou 
em um concreto.
Antes de jogá-la, agite-a para verificar se realmente não há mais 
nenhum líquido restante.

◆  Quanto à coleta de latas de spray 
Para evitar acidentes durante o seu 
transporte, as latas de aerossol são levadas, 
sem serem amassadas, a uma empresa 
especializada para serem  processadas com 
segurança.

●

●

●

◆  Como descartar as latas de aerossol

①Esvazie totalmente as latas antes de 
jogá-las.
②No dia de jogar lixo do tipo “Latas 

vazias”, jogue-as no contêiner próprio 
para latas de aerossol.

●Retire todo o conteúdo da 
lata em um local aberto 
com boa ventilação.

●Verifique se não há nenhum 
perigo de fogo por perto.
★ Se você se sentir mal durante esse 

p r o c e d i m e n t o ,  i n t e r r o m p a - o  
imediatamente.

Não é preciso perfurá-las.
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