
Todos os dias
Horário de 
recepção 8:45 – 11:30 / 13:45 – 16:30 19:15 – 22:00

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

Especialidades
médicas

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

Clínica Geral, Pediatria [Naika, ]
 Exceto Clínica Cirúrgica.

População
169.902

4.745

Iwata ···········

Brasileiros ······

Dados de 30.11.2019

1月号 Janeiro/2020 No174
Janeiro/2020 No174

Balcão de Informações aos Estrangeiros da Prefeitura de Iwata 
Das 8h30 às 17h15  Tel: 0538-37-4785

Período para fazer Declaração do Imposto de Renda [Kakutei Shinkoku]

Feira Internacional de Iwata 2020

 2º andar) 
（

(Issha)
（（  （

（
 (em japonês).Edição: 

 
 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/index.html).

　 chiiki-ohen@city.iwata.lg.jp.

Plantão de atendimento emergencial (noturno feriado) 

PEDIATRIA – Médico de plantão  
Data domingo     Horário 
Local

]  Tel: 0538-37-0124

casos leves de urgência. 
Local 
　　　 , Tel: 0538-32-5267

Vencimento de
Impostos, etc.

02/março
(segunda-feira)

  [
  [

C o n t e ú d o  Data  (domingo)
Horário 
Local 
Inscrições 

Necessário reservar para assistir o 
documentário 

Taxa 

Vamos prevenir para que o frio intenso não congele os canos 
de água causando o rompimento das tubulações

～

dom.

dom.

dom.

Plantão de Clínicas odontológicas em fevereiro  
 Horário de atendimento: 9:00 – 12:00

Vamos tomar as medidas preventivas antes de uma grande frente fria.

① Enrolar um isolante térmico na tubulação

② Deixar a torneira pingando （Será cobrada a taxa de água）

 

③ Colocar isolantes térmicos dentros dos hidrômetros

Quando o cano de água congelar

Medidas preventivas
Atenção aos locais mais propícios 

ao congelamento

 •
 

•

•
lado norte 
•

 [  
16/março (segunda-feira).

Obs.: 

home page
em japonês

Local Center

Período 17/fevereiro (segunda-feira) a 16/março (segunda-
fe i ra) ,  das 9h às 17h 

Levar [ , 
[ , 

[ , 
My number (Será necessário escrever o 

número individual na declaração).

• Pessoa que tem direito à restituição: 

• Pessoa que tem familiar(es) dependente(s):
- 

   

 [shotoku 

- 
no exterior:   

 dos 

 e .

Outros 
 



Janeiro/2020 No174

Feliz Ano Novo a todos!
Que 2020 seja especial, repleto de muita saúde, paz, 

prosperidade e alegrias!

Vamos nos divertir no Festival de Neve de Iwata 2020! 
02/fevereiro (domingo), das 9h às 15h.   

Ao norte do Corpo de Bombeiros de Iwata.)

Imposto sobre Veículos kei [ ] [R02 nendo]
 

Fevereiro é mês de pagamento do Auxílio infantil [ ]

Aviso!

（  

Receba informações em português pelo celular ou PC!
いわたホッとライン

Sistema de envio de Avisos da cidade, Instituições médicas de plantão e Eventos da cidade de Iwata.Para 
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/1005523.html.

（  

（ 0 (Central)

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

O Imposto sobre Veículos kei incide sobre o proprietário do veículo na data base de 1º de abril e é tributado pelo 
[teichiba] (garagem).

Não há cálculo proporcional (mensal) nem reembolso do imposto, mesmo que o proprietário tenha realizado os trâmites 
 dia 2 de abril.

Caso não mais possua o veículo (por ter sido jogado, roubado, cedido, etc.)
(

 Motoneta (de até 125cc) e “Veículo Especial Pequeno [ ]”
Procedimento Documentos necessários Setor encarregado

Dar baixa
(Mudar p/ outra cidade)

Placa Carimbo  ( ) 
[ ]

Setor  de  Impos tos 
Mun i c i pa i s  [ S h i z e i -
ka] (prédio principal da 
Prefe i tura de Iwata,  1º 
andar) ou no Grupo de 

 
[Shimin Fukushi Group] 

Transferir
propriedade

 Carimbo ( ) Documento de 
 Documento que comprove a concessão 

[ ]) 
[ ]

   ( ) , Carteira de motorista, etc.)
●Se 
● Veículo kei (4 rodas) e Motocicleta (com mais de 125cc), etc.

●Veículo kei (3 ou 4 rodas)

●Motocicleta com mais de 125cc
●Veículo especial pequeno [

] com placa de 
Hamamatsu

.

Imposto sobre Veículos kei de 3 rodas ou mais
●  O Green ka tokurei 

ao meio ambiente)

 
Essa redução é válida para os veículos 

abril/2019 e 31/março/2020 e somente para 
.

    Os veículos que receberam essa redução no 
 

.

●
pesado [ ] é aplicado aos veículos com 13 anos ou 

veículos elétricos, etc.).
os 

veículos cuja data (ano e mês) da primeira determinação 
do número da placa seja março/2007 ou antes. Essa data 
está escrita no campo “  [ ]

].

Exemplo Valor do imposto do veículo utilitário particular kei, de 4 rodas, com data do 1º emplacamento em 
março/2007:

]  = 7.200 ienes     　　 　 R02 nendo] = 12.900 ienes

●Caso seja proprietário de Veículos 
pequenos espec ia is  [

] como: empilhadeira 
[ ] , 

entre outros; mesmo que não 

seja conduzido em via pública, 
este deve ser emplacado.

● Caso seja proprietário de motoneta 
[ ], mesmo que 
não a esteja utilizando, ela está 
sujeita à tributação.

Caso o veículo ou motoneta 

(Shizei-ka) 
(Shimin Fukushi 

Group) para realizar o trâmite.

（  

Shiminka  （  

Inscrições para apartamentos municipais

Auxílio de Sustento para Menor de Família Monoparental [ ]
6

] utilizando 
o cartão do My Number. E também, é possível retirar 

 Center.
Estes serviços estarão temporariamente paralisados na 

 22/fevereiro (sábado)

 

] (necessidade de 1 a 5).

Conjunto habitacional Tipo Qtde. Membros da família Conjunto habitacional Tipo Qtde. Membros da família

5 3 ou mais 1 2 ou mais

1 1 ou mais 1 2 ou mais

Período
De 27/janeiro (segunda-feira) a 31/

janeiro/2020 

Diretamente no Setor de Construções e Moradias [Kenchiku 

i
Ai
Plaza 3º andar  （  i  

i
Ai
Plaza 3º andar  （  i  

Desde novembro/2019

ano.
Data do pagamento Todo dia 11 dos meses de janeiro, 
março, maio, julho, setembro e novembro. (Caso o dia do 

Data do pagamento 10 (segunda-feira)
Parcelas 

Meses correspondentes 

Forma de pagamento 

Outros 
].

Forma de pagamento 
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