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ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター                                 

 
群馬県前橋市大手町 1-1-1昭和庁舎 1階 TEL 027-289-8275 FAX 027-289-8276 

Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1 Showa chousha    

  

 ポルトガル語版 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/gunma-onestop/portuguese   e-mail: gtia-intlgrp@gtia.jp 

      Dia da semana 

Idioma 

Segunda 

 

Terça Quarta Quinta Sexta 

Inglês 〇 〇 〇 〇 〇 
Chinês 〇 〇  〇 〇 
Português 〇 〇 〇 〇 〇 
Espanhol 〇 〇  〇 〇 
Vietnamita 〇 〇 〇 〇 〇 

Assesoramento Jurídico para Estrangeiros 
(gratuito·sigiloso·com intérprete) 

Maebashi-shi 

◆Data e Horário: 15 de janeiro （domingo） das 10h às 15h （recepção até as 14:30 h） 

◆Local: Centro de Consulta Geral para os Estrangeiros de Gunma One Stop Center  

(Gunma-ken Maebashi-shi Ote Machi 1-1-1- Showa Chousha 1.º andar ) 

Isesaki-shi 

◆Data e Horário: 5 de fevereiro （domingo） das 10h às 15h （recepção até as 14:30 h） 

◆Local: Prefeitura de Isesaki Higashi-kan 5.º andar / sala de reunião n.º4  

(Gunma-ken Isesaki-shi Imaizumi-machi 2-410) 

◆CONSULTORES: Advogado, Gyouseishoshi (Despachante Administrativo Licenciado), Shakai Roumushi 

(Consultor de Seguro Social e Trabalhista), Nenkin Jimusho Soudan-in (Consultor do Escritório de Pensão 

Nacional) 

◆INTÉRPRETES: português, espanhol, inglês, chinês e vietnamita (tagalog somente no dia 5 de fevereiro). 

◆Será dado prioridade para as pessoas que fizeram a reserva com antecedência. 

◆Devido ao COVID-19, há possibilidade de as consultas serem por telefone. 

◆RESERVAS E INFORMAÇÕES: Centro de Consulta Geral para os Estrangeiros de Gunma One Stop Center 

TEL.: 027-289-8275     (somente no dia 5 de fevereiro: 090-1215-6113) 
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SOS    

Utilize o auxílio do “Centro de Consulta Geral para Estrangeiros de Gunma One Stop Center”. 
◇ Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira das 9h às 17h (exceto aos sábados, domingos, feriados de final e início do ano). 
◇ Assuntos: procedimentos para visto, trabalho, assuntos médicos, assistência social, criação e educação infantil, maternidade, etc. 
◇ Prestamos serviços de assessoramento aos estrangeiros em: inglês, espanhol, chinês, português e vietnamita. 

Endereço: Gunma-ken Maebashi-shi Ote-Machi 1-1-1 Showa Chousha 1.º andar  
Telefone: 027-289-8275   FAX: 027-289-8276  

 

https://sites.google.com/view/gunma-onestop/portuguese
mailto:gtia-intlgrp@gtia.jp
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Locais de Declaração do Imposto de Renda correspondente ao ano 2022 
 

A previsão para a declaração do Imposto de Renda ao ano 2022 será de 16 de fevereiro a 

15 de março de 2023. Haverá casos de mudança nos locais e nos horários para a 

declaração. Confira as últimas informações nos locais públicos da sua cidade ou 

nos locais de declaração de imposto (Zeimusho). Caso comparecer no local para 

fazer a declaração, retire o bilhete (seiriken) na entrada e espere a sua vez. 

Continue cooperando com as medidas de precaução contra COVID-19, indo 

ao local com poucas pessoas independente de ter tomado a vacina ou não. Se 

no dia não apresentar uma boa condição de saúde, retorne quando estiver em 

boas condições.  

Os locais de declaração do imposto de Maebashi e de Takasaki estarão abertos nos dias 19 de fevereiro 

(domingo) e 26 de fevereiro (domingo) para as consultas e para as declarações. 

 

Repartição Local de declaração de imposto Período Mais Informações 

Maebashi 
Maebashi Ton-ya Center Kaikan  

Maebashi-shi Ton-ya machi 2-2 16/fev.～15/mar. 
Maebashi Zeimusho 

Tel. 027-224-4371 

Takasaki 
Viento Takasaki 

Takasaki-shi Ton-ya machi 2-7 
16/fev.～15/mar. 

Takasaki Zeimusho 

Tel. 027-322-4711 

Kiryu 
Kiryu Zeimusho  

Kiryu-shi Suehiro-cho 13-5 
1/fev.～15/mar. 

Kiryu Zeimusho 
Tel. 027-22-3121 

Isesaki 
Isesaki-shi Bunka Kaikan 3ºandar 

Isesaki-shi Showa-cho 3918 
16/fev.～15/mar. Isesaki Zeimusho 

Tel. 0270-25-4045 

Numata 
Numata Zeimusho 

Numata-shi Higashi-hara Shin-machi 1910-２ 
1/fev.～15/mar. 

Numata Zeimusho 

Tel. 0278-22-2131 

Tatebayashi 

① Tatebayashi Zeimusho  

Tatebayashi-shi Naka-machi 11-12 

 

② AEON MALL OTA 2ºandar - Aeon Hall 

Oota-shi Ishihara-machi 81 

1/fev.～15/mar. 

 

16/fev.～15/mar. 

 

Tatebayashi Zeimusho 
Tel. 0276-72-4373 

Fujioka 
Fujioka Zeimusho 

Fujioka-shi Fujioka 668-１ 
18/jan.～15/mar. 

Fujioka Zeimusho 

Tel. 0274-22-0971 

Tomioka 
Tomioka Zeimusho 

Tomioka-shi Tomioka 2741-１ 
16/fev.～15/mar. 

Tomioka Zeimusho 

Tel. 0274-63-2235 

Nakanojo 

Nakanojo Zeimusho 

Agatsuma-gun Nakanojou-machi Ooaza Ise-machi 

1022-１ 

1/fev.～15/mar. 
Nakanojo Zeimusho 

Tel. 0279-75-3355 

 

 

Você pode declarar seu imposto sem sair de casa pelo e-Tax  

Mais informações pelo QR code à direita. 
4 
   

整理券 No.  
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Seguro de emprego 
 

O sistema de seguro de emprego é um sistema que possui uma função abrangente no que se refere ao emprego 
e visa fornecer subsídios necessários em casos de desemprego, etc., estabilizar a vida e o emprego dos 
trabalhadores e auxiliá-los na colocação de um novo emprego, etc.  

Para ser segurado do seguro de emprego existem condições tais como “uma pessoa prevista a trabalhar por 
mais de 31 dias consequentes” ou “o horário prescrito de trabalho deve ser mais de 20 horas por semana”, etc.  
 

De 1º de outubro de 2022 a 31 de março de 2023 haverá a alteração nas taxas do seguro de emprego para 
trabalhadores e empregadores. Verifique a alteração nas taxas do seguro abaixo. Além disso, observe que sofrerá 
alteração nas taxas do seguro no meio do ano fiscal (até 31 de março de 2023).   

 
    Partes dos encargos 

 
 
 
Tipo de atividades 
 

Encargos do trabalhador Encargos do empregador 

 

R4.4.1~R4.9.30 

 

R4.10.1~R5.3.31 

 

R4.4.1~R4.9.30 

 

R4.10.1~R5.3.31 

Atividades em geral 0.3％ 0.5％ 0.65％ 0.85％ 

Agricultura, Silvicultura e 
Pescas・※ 

Atividades de produção de 
saquê 

 
0.4％ 

 
0.6％ 

 
0.75％ 

 
0.95％ 

Atividades de construção 0.4％ 0.6％ 0.85％ 1.05％ 

※As taxas de atividades em geral se aplicam aos serviços de horticultura, à criação de bovinos e equinos, à produção de 

laticínios, à avicultura, à suinocultura, à aquicultura em águas interiores e às empresas que empregam determinados     

marinheiros.  

Cálculo do seguro de emprego = salário bruto (incluindo custos de transporte) ou bônus bruto x taxa do seguro de 

emprego. 

Exemplo do cálculo do valor no caso de uma pessoa B que recebeu da companhia A onde trabalha em outubro de 2022. 

Salário antes de impostos, encargos do seguro social e outras deduções: 300.000 ienes. 

Encargos do trabalhador: 300.000 ienes x 0,5% = 1.500 ienes  

Encargos do empregador: 300.000 ienes x 0,85%= 2.550 ienes 

Fonte: https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001132987.pdf  

 

 

 

 

O sistema de licença para cuidar de crianças é um sistema que poderá tirar a licença desde o parto até, em 
princípio, 1 ano (no máximo até 2 anos no caso de não conseguir entrar 
na creche).  

Além disso, mesmo que não tenha este sistema na sua 
empresa, por ser estipulada pela lei, poderá entrar em contato 
sobre as disponibilidades e os requisitos com a Divisão de 
Igualdade Ambiental de Trabalho (Koyou Kankyou Kintou 
shitsu) do Escritório de Trabalho de Gunma (Gunma 
Roudoukyoku).   

Não somente a mulher (mãe), mas o homem que é o pai, 
também pode tirar a licença paternidade. Foi criada a “Licença Paternidade 
Pós-Parto” para poder tirar a licença parental de forma flexível no período 
logo após o nascimento do bebê.  

 
Quaisquer dúvidas em relação à licença parental, entre em contato. 
Contato: Divisão de Igualdade Ambiental de Trabalho (Koyou Kankyou Kintou 
shitsu) do Escritório de Trabalho de Gunma (Gunma Roudoukyoku)        027-896-4739 
Sobre o subsídio de licença parental, entre em contato com a sua empresa ou Hello Work mais próximo.  
Fonte: https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977791.pdf  

 
O que mudou após outubro de 2022 ? 

As revisões das leis de licença feitas para cuidar de crianças e de familiares facilitaram ainda 

mais para os homens tirarem a licença paternidade. Entrou em vigor em 1º de outubro de 2022.

 

 

 

Dá para tirar 
licença? 

Em uma licença 
dá para tirar 

quanto tempo? 

 

 

Se tirar a 
licença, me 

preocupo com 
o salário. 

 

 

O que devo fazer 
quando a empresa 
negar que tire a 
licença parental? 

https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001132987.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977791.pdf
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A partir de janeiro de 2023, os requisitos de solicitação para aplicação de deduções, etc. em relação aos 

familiares residentes no exterior tornaram-se mais rigorosos. 

Os familiares residentes fora do Japão com mais de 30 anos e menos de 70 anos estão excluídos dos 

que qualificam para a dedução como dependentes. Porém, os que se enquadram nos itens abaixo, são 

considerados elegíveis à dedução para dependentes, independentemente do que foi citado 

anteriormente.  

 

① Os que se tornaram não-residentes devido a estudos no exterior. 

② Pessoas com deficiência. 

③ Os que estão recebendo mais de 380.000 ienes do residente no  

Japão para manutenção de despesas diárias e educação.  

 

 

Verifique sobre a mudança de sistema através do QR code ao lado 

(disponíveis em: japonês, inglês, chinês, português, espanhol,  

vietnamita e tagalo). 

 

 
 
 
 

Você possui carro? Ou mudou de endereço? Ou cedeu o seu 
carro a outra pessoa? 

 
Dar baixa no registro do veículo (remoção de placa)/ registro de transferência (mudança de 
proprietário) 
 

O “Jidousha-zei (shubetsu-wari)” é o imposto que incide sobre o proprietário do veículo (ou sobre o 

usuário do veículo se o vendedor mantiver a propriedade devido aos pagamentos de empréstimos, etc.) a 

partir de 1º. de abril de cada ano. 
 

Em casos de mudança de endereço, ou se cedeu o carro a outra pessoa, ou trocou de carro, ou não utiliza 

mais, deverá fazer os procedimentos de registro de transferência/mudança, o mais rápido possível, nas 

agências regionais de transporte (Unyuu shikyoku). (Se fez a solicitação ao revendedor para 

procedimentos de troca ou haisha, confirme se o procedimento foi feito corretamente).  
 

Se estes procedimentos não forem concluídos até o dia 31 de março, poderá causar seguintes problemas: 

• as notificações fiscais não chegarão no endereço novo.  

• chegou a notificação fiscal do carro anterior que já foi dado baixa, etc. 

★ Aqueles que ainda não concluíram o procedimento de 

registro, contate o mais rápido possível com o agências 

regionais de transporte (Unyuu shikyoku). 

 
https://www.pref.gunma.jp/07/p01100014.html 

 

 

 

[Agência Tributária Nacional] Para aqueles que irão 
solicitar a aplicação de deduções, etc. em relação aos 
familiares residentes no exterior.  

https://www.pref.gunma.jp/07/p01100014.html

