
1. 自動車税および軽自動車税の制度が変わります 

Haverá mudanças no imposto sobre veículos automotores 
 normais e de pequeno porte (Kei) 

 

Será extinto o atual imposto sobre propriedade de veículos. Serão estabelecidos o imposto  cobrado de acordo com a 
categoria do veículo (※1) e o imposto de acordo com desempenho ecológico (※2). Confira detalhes no quadro a seguir. 

(※1) Imposto calculado de acordo com o volume de gases expelido, etc.  
(※2) Imposto calculado de acordo com os efeitos sobre o meio ambiente. 

◆ O veículo comprado novo para uso próprio (exceto categoria kei), a partir de 1º de outubro terá redução no imposto 
cobrado de acordo com a categoria do veículo. Porém o imposto dos  veículos para uso próprio registrados até o dia 
30 de setembro não será reduzido. Confira os detalhes no quadro a seguir. 

◆ Haverá uma redução extraordinária no valor do imposto cobrado de de acordo com o desempenho ecológico. Os 
veículos (tanto novos como usados) comprados no período de 1º de outubro de 2019 até 30 de setembro de 2020 
terão desconto de 1% no referido imposto. 

Informações: 
 Escritório de impostos provinciais, grupo de veículos automotores 

(Kenzei Jimusho Jidousha Zei Gurupu)[sobre a redução do imposto 
relativa ao desempenho ecológico dos veículos automotores normais 
ou de pequeno porte  (kei)]. ☎0776-21-8274 

 Até 30 de setembro    A partir de 1º de outubro 

Imposto 
Provincial 

Imposto sobre veículos 
automotores, exceto os de 

pequeno porte (kei)  
→ 

Imposto sobre veículos automotores. 
Imposto cobrado de acordo com  a categoria do veículo. ※1 
Imposto cobrado de acordo com o desempenho ecológico. ※2 

Imposto sobre propriedade de 
veículos → Extinto 

Imposto do 
Município etc. 

Imposto sobre veículos 
automotores de pequeno porte 

(kei)  
→ 

Imposto sobre veículos automotores da categoria kei. 
Imposto cobrado de acordo com a categoria do veículo. ※1 
Imposto cobrado de acordo com o desempenho ecológico. ※2 

Quantidade de 
gases expelida 

Valor do imposto 
Valor da redução 

Até o dia 30 de setembro A partir de 1º de outubro 
Até 1000cc 29.500 ienes 25.000 ienes 4.500 ienes 

Acima de 1000cc até 1500cc 34.500 ienes 30.500 ienes 4.000 ienes 

Acima de 1500cc até 2000cc 39.500 ienes 36.000 ienes 3.500 ienes 

Acima de 2000cc até 2500cc 45.000 ienes 43.500 ienes 1.500 ienes 

Acima de 2500cc até 3000cc 51.000ienes 50.000 ienes 1.000 enes 

 Divisão de Impostos (Zeimu-ka) [ sobre o 
imposto para veículos automotores, de acordo 
com a categoria, dos veículos automotores de 
pequeno porte (kei)]. ☎0778-22-3014 
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População de Echizen-shi 
 

       População total:  82213 pessoas 
        Estrangeiros:       3932 pessoas 
         (Brasileiros     2596 pessoas)  
      

※Dados da População:  Total em 1 de  Agosto 
                                         Estrangeira em 1 de Setembro 

          
1. Haverá mudanças no imposto sobre veículos automotores 

normais e de pequeno porte 
2. Matrículas para o Nintei Kodomo-en/Hoikuen e Pré-escola 
3. Educação Infantil- sobre a Isenção da Taxa de Utilização 
4. Emissão do Cartão My Number aos domingos 
5. Envio dos comprovantes válidos para compra dos Vale-

produto com Desconto Especial 
6. Será possível pagar as taxas de impostos através dos 

aplicativos「LINE Pay」e「Shiharai Hissho」.   

7. Alteração na taxação sobre o valor da tarifa de água e 
esgotos  

8. Curso de Formação de Oficiais de Prevenção de Desastres 
9. Eventos      10.Grande Loteria de Halloween 
11.  Como jogar latas de spray 

1. 自動車税および軽自動車税の制度が変わります 

2. 認定こども園・保育園、幼稚園の入園申込 

3. 幼児教育・保育無償化 

4. マイナンバーカードの休日交付 

5. プレミアム付き商品券引換券発送 

6. LINE Pay、支払秘書で市税等の支払い可能に 

7. 上下水道料金等の消費税の改訂 

8. 福井県防災士養成研修 

9. イベント情報 

10. ハロウィンジャンボは県内の市町で購入を 

11. スプレー缶の出し方 
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Maiores informações no Comunicado sobre o Início das Matrículas que será distribuído a partir de 15 de outubro. 
●  Informações 
 Sobre Nintei Kodomo-en e sobre creche: na Divisão de Bem-estar da Criança (Kodomo Fukushi-ka). 

Tel: 0778-22-3006 ou nos Nintei Kodomo-en ou creches.  
 Sobre a Pré-escola: na Divisão de Promoção da Educação (Kyouiku Shinnkou-ka) pelo telefone 0778-

22-7452 ou nas pré-escolas. 

 

Vai começar a isenção da taxa de utilização da Pré-escola e Creche 

A partir de outubro, para todas as crianças das classes de 3 a 5 anos e as crianças das classes de 0 a 2 anos 
cujas famílias sejam isentas do imposto residencial, a taxa da creche será gratuita. 

Porém, os valores cobrados correspondentes à extensão de horário e outros valores como, por exemplo, 
(merenda escolar, taxa de transporte, participações em atividades extras, livros e outros materiais, etc.) não serão 
considerados para efeito de isenção. A isenção prosseguirá também de 2020 em diante.  

 
 

Educação Infantil- sobre a Isenção da Taxa de Utilização  
(pedido de devolução da taxa de utilização) ３. 幼児教育・保育無償化（施設等利用給付の申請） 

 

No caso de pessoas que não utilizam pré-escola, creches e Nintei Kodomo-en e utilizam entidades (creches) 
não credenciadas e tenham a [Necessidade de Assistência Infantil] receberão, dentro do limite máximo 
estabelecido, uma devolução do valor pago a cada mês. 

 

◆ Pessoas beneficiadas e limite de valor máximo 
 Crianças de 3 a 5 anos, limite do valor máximo: 37.000 ienes por mês. 
 Crianças de 0 a 2 anos cujas famílias sejam isentas do imposto residencial, limite de valor máximo: 42.000 

ienes por mês. 
＊ É necessário, para receber os valores respectivos, efetuar antecipadamente o procedimento de reconhecimento 

(aprovação do pedido de devolução). O reconhecimento entrará em vigor a partir do mês seguinte ao do 
procedimento. No caso de começar a utilizar a entidade a partir de outubro, efetuar os trâmites durante o mês 
de setembro. Ainda é necessário apresentar certidão, etc. na qual seja possível conferir a [Necessidade de 
Assistência Infantil]. 

＊ A devolução será feita quando, após pagar a taxa de utilização, fizer a solicitação ao município. 
＊ Entidades não credenciadas são as reconheciadas pela prefeitura como creches internas de empresas e hospitais, 

instituições de atendimento temporário, etc. 

 

Informações: Divisão de Bem-estar da Criança (Kodomo Fukushi-ka). Tel: 0778-22-3006 

Aberta as inscrições para Nintei kodomo-en, 
Creche e Pré-escola (para início em abril de 2020)  

2. 令和２年度の認定こども園・保育園、幼稚園の入園申込 
ATENÇÃO!  Favor realizar o pedido de admissão dentro do período definido. 

 

◆ Nintei Kodomo-en e Hoikuen: de 15 de outubro (ter.) até 1º de novembro (sex.) de 2019 
◆ Pré- escolas públicas: de 1º de outubro (ter.) até 1º de novembro (sex.) de 2019 
◆ Pré- escolas particulares: de 1º de outubro (ter.) de 2019 até 31 de março (ter.) de 2020 

Hoiku day! 
Todas  as  creches  e  Nintei  Kodomo-en  da 
cidade  estarão  abertas  ao  público.  Fique  à 
vontade  para  conhecer  as  instituições. 
Compareça junto com seus filhos. 
 Data: 17 de outubro (qui.) das 9h às 12h. 
 (Não há necessidade de fazer reserva) 
＊ Essas instituições estarão abertas em outras 

datas também. Mais detalhes, favor consultar 
a instituição pretendida. 

Dia da Pré-escola (Yōchien day) 
As pré-escolas públicas e particulares estarão abertas ao 
público. É possível conhecer o conteúdo e as diretrizes de 
cada  entidade,  poderá  também  fazer  consultas  sobre 
assuntos relacionados à educação infantil. 
※Exceto Josei e Josei Kamiyama Yōchien 
 Data: 1º de outubro (ter.), das 9h30 às 11h30. 

  (Não há necessidade de fazer reserva) 
＊ A pré-escola aberta é realizada em outras datas também. 

Mais detalhes, favor consultar a pré-escola pretendida. 

Emissão do Cartão My Number aos domingos   
4. マイナンバーカードの休日交付  Informações:Divisão do Cidadão (Shimin-ka) ☎0778-22-3001 

 

   Será possível retirar o Cartão do My Number nos seguintes  domingos: 
◆ Dia 29 de setembro das 8h30 às 16h30. 
◆ Dia 27 de outubro das 8h30 às 16h30. ※É necessária reserva com pelo menos 3 dias de antecedência. 
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Sobre o envio dos comprovantes válidos 
para compra dos  

Vale-produto com Desconto Especial 
5. プレミアム付き商品券引換券発送について 

 

Está previsto para o mês de outubro deste ano o aumento 
da  taxação  do  imposto  sobre  consumo  para  10%.  No 
município, somente para as famílias isentas do pagamento do 
imposto residencial e as que tem crianças nascidas entre 2 de 
abril de 2016 a 30 de setembro de 2019, para amenizar o efeito 
sobre o consumo, será efetuada a venda do cupom vale-
produto com desconto especial.  

Serão  enviados,  gradativamente  a  partir  de  finais  de 
setembro, para as famílias isentas do pagamento do imposto 
residencial que tenham apresentado o pedido e para as famílias 
com crianças nascidas entre 2 de abril  de 2016 a 30 de 
setembro de 2019 os comprovantes válidos para a compra dos 
vale-produto com desconto especial. 

Quanto  aos  locais  onde  será  possível  utilizar  o  vale-
produto com desconto especial, é possível conferir na página 
da prefeitura na internet. 

 

Período de venda dos vale-produto: de 1º de outubro (ter.) 
de 2019 até 28 de fevereiro (sex.) de 2020. 
Período de validade para utilização do vale-produto: de 1º 
de out. (ter.) de 2019 até 31 de março (ter.) de 2020. 
 

Informações:  
 Sobre a atividade do vale-produto com desconto especial no 

Guichê Extraordinário da Atividade do cupom do Vale-
Produto com Desconto Especial da prefeitura pelo ☎0778-22-
3560, nos dias úteis das 9h às 16h. * funcionará até o dia 29 
de novembro (sex.) 

 Sobre os locais onde será possível utilizar o vale-produto com 
desconto especial  no Conselho de Promoção da Atividade de 
Emissão do Cupom de Vale-produto com Desconto Especial 
da prefeitura pelo ☎0778-22-3007 

Sobre a alteração na taxação sobre o 
valor da tarifa de água e esgotos 

7. 上下水道料金等の消費税の改訂について 

A porcentagem de taxação do imposto sobre 
consumo da tarifa de água e esgotos passará de 8% 

para 10%. 
 A partir de quando será aplicada a nova porcentagem 

◆ No caso de ter começado a utilizar antes do dia 30 de 
setembro (inclusive)／ A nova porcentagem do 
imposto sobre consumo será aplicada a todos os 
valores dos serviços  utilizados a partir de 1º de 
outubro. 

 Nas regiões onde a medição é efetuada nos meses 
pares: a partir da medição efetuada em dezembro 
(cobrança correspondente ao mês de janeiro de 2020) 

 Nas regiões onde a medição é efetuada nos meses 
ímpares: a partir da medição efetuada em janeiro  
(cobrança correspondente ao mês de fevereiro de 
2020) 

◆ No caso de ter começado a utilizar após o dia 1º de 
outubro (inclusive)／A nova porcentagem do imposto 
sobre consumo será aplicada desde a primeira 
cobrança do valor dos serviços utilizados.  

 

Informações: Divisão de Fornecimento de Água 
 (Suidou-ka) ☎ 0778-22-7929 

Será possível pagar as taxas de 
impostos através dos aplicativos 
LINE Pay e “Shiharai Hissho” 
6.「LINE Pay」や「支払秘書」で市税等の支払い可能に 

 

Você poderá pagar os impostos municipais e outros 
com dinheiro eletrônico a partir de 1º de outubro 
utilizando os aplicativos para smartphone LINE Pay 
ou「支払秘書」Shiharai  Hissho  “Secretária  para 
pagamentos” , lendo o código de barras inserido no 
boleto.  Para  saber  de  mais  detalhes,  consulte  o 
Homepage do município. 
 

Impostos e taxas que podem ser pagos: 
 Impostos do município e da província (Shi,Ken 

min zei) 

 Imposto sobre imóveis, imposto para 
planejamento urbano (Kotei shizan zei, Toshi 

keikaku zei) 
 Imposto sobre automóveis de pequeno porte (Kei 

jidosha zei) 
 Imposto do Seguro de Saúde Nacional (Kokumin 

kenko hoken zei) 

 Taxa do Seguro de Assistência aos Idosos (Kaigo 

hoken ryou) 

 Taxa de moradia de habitação municipal (Shiei 

jutaku shiyou ryou) 
 Taxa de água e esgoto (Jouge suidou ryou) 
 

Informações: Divisão de Pagamentos (impostos, 
seguros) “Shuunou-ka” ☎0778-22-3015 ／Divisão 
de Arquitetura e Moradia (Taxa de moradia de 
habitação municipal) “Kenchiku Jutaku-ka” ☎0778
-22-3074／Divisão de Água (Taxa de água e esgoto) 
“Suidō-ka”  ☎0778-22-7929 

Curso de Formação de Oficiais de 
Prevenção de Desastres   

8．県防災士養成研修 
 

Este treinamento será patrocinado pela Província de 
Fukui e realizado em 3 locais. Normalmente, o valor 
de um curso para conseguir a licença de Oficial de 
Prevenção de Desastres custa cerca de 60 mil ienes, 
mas  desta  vez,  com  o  subsídio  fornecido  pela 
prefeitura, o valor a ser pago pelos participantes será 
de 8 mil ienes. Serão no total 2 dias de curso. Obs.: 
Este curso será ministrado somente em japonês! 
 

●  Quando: 16 (sáb.) e 17 (dom.) de novembro, das 9h 
às 18h. 

●  Local: Ai Park Imadate - Salão para Atividades 
Múltiplas (Ai Pakku Imadate Tamokuteki Hall) 

●  Limite de vagas: 100 pessoas 
●  Taxa do curso: 8.000 ienes (taxa de transferência 

bancária à parte). 
●  Inscrição: É necessário preencher o formulário para 

fazer o curso e o formulário para fazer o teste. 
＊    Poderá baixar o formulários de inscrição pelo 

Homepage da prefeitura. 
 

Informação: Divisão de Segurança e Prevenção de 
Desastres (Bousai Anzen-ka)   ☎0778-22-3081 



9. イベント情報 

Página 4 

 Venham para o Takefu Kiku Ningyō 2019     Entrada gratuita! 

Festival de Bonecos feitos com Flores de Crisântemo 

Período do evento: 4 de outubro(sex.) a 4 de novembro (seg.-feriado) 
Horário: das 9h às 17h.  Local: Parque Central de Takefu (Takefu Chuō Kōen) 

 

Todos os anos durante o outono é realizado no parque central de 
Takefu o festival de bonecos feitos com flores de crisântemo.   
Veja mais informações nos folhetos disponíveis em português. 
 

● Informações: Takefu Kiku Ningyou Jimukyoku – Secretaria de 
realização do Takefu Kiku Ningyou, tel. 0778-21-0175 

Festa Fukubu Sen na Estação de Kitago ふくぶせんフェスタin 北府駅 
 

  Além das operações de mini-trem, exposições de 
vagões  e  visitas  às  fábricas  de  vagões,  haverá 
também eventos de palco, barracas de comes e 
bebes, barraca do en-nichi. 

      As primeiras 100 pessoas que vierem até o local 
usando o passe livre de um dia da linha Fukubu 
receberão  um  “vale-compras  (500  ienes)  que 
poderá ser usado no local do evento neste dia. 

「越前市ミニスポレク祭」「スポーツフェスタ2019」 

Mini Suporeku da cidade de Echizen  
Festa do Esporte 2019 

 

● Quando: 13 de outubro (dom.) das 10h às 15h. 
● Local: AW-I Sports Arena  
● Modalidades: Esgrima, Stick Ring (esporte tipo golfe 

praticado em recinto fechado), short tenis, accuracy (jogo 
de Frisbee Ball), igoball (O Igoball é um novo esporte em 
que o gomoku é organizado usando um tapete de relva 
artificial, bolas pretas e brancas e varas de madeira da 
mesma forma que as de gateballs.), kendo, wrestling, etc. 

＊ Poderá haver mudanças nas modalidades. 
＊ Trazer o tênis para uso interno (dentro da quadra) 

Informações: Divisão de Esportes (Suppotsu- ka)  ☎ 
0778-22-7463 Associação de Esportes da Cidade (Shi 

Suppotsu Kyoukai)  ☎0778-22-6395 

卵立工芸館企画展 「野生の紙、水のことば」 

Exposição de Artesanato “Papel 
Selvagem, Palavras da Água”  

 

Será uma exposição de objetos tridimensionais 
usando papel feito de plantas da cidade de 

Echizen, produzidos  por um artista estrangeiro.  
● Quando: 5 de outubro (sáb.) a 4 de novembro 

(seg., feriado), das 9h30 às 17h.  Entrada permitida 
até as 16h30. Fechado às terças-feiras, mas dia 22 
de outubro (ter.) estará  aberto. 

●  Local: Museu Udatsu-no-Kougeikan    
●Taxa de entrada: Adulto 300 ienes, grupo (acima 

de 15 pessoas) 200 ienes, até o colégio é gratuito. 
É o mesmo valor do Museu da Cultura do Papel. 

Informações: Museu Udatsu-no-Kougei Kan  
(Shinzaike cho 9-21-2) ☎0778-43-7800  

Durante a realização do Festival, será 
disponibilizado transporte gratuito aos 
domingos. Os ônibus circulares partirão 
das  estações  JR  Takefu  e  Echizen 
Takefu (bondinho) a cada 20 minutos, 
operando das 9h às 14h40. 
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◆ Quando: 14 de outubro (seg.,feriado) das 10h30 às 15h. 
＊ Será realizado mesmo com chuva. Será cancelado em caso de 

tempestade. 
◆  Local: Estação Kitago da linha Fukubu da Ferrovia Fukui 

Tetsudou. Use o transporte público para chegar no local. 
Informações: Secretaria do Conselho de Ligação que apóia a 
Linha Fukubu, dentro da Divisão Geral do Trânsito MachiZukuri. 
☎0778-22-3704 

Grande Loteria Halloween Jumbo Takarakuji  
10. ハロウィンジャンボは県内の市町で購入を 

 

O lucro da grande loteria de Halloween será aplicado para 
construir uma cidade mais alegre e melhor para morar. Por 
esses motivos, gostaríamos que comprassem os bilhetes da 
loteria nas bancas das cidades da nossa Província. 
 

 Período de vendas : A partir do dia 24 de setembro (ter.) a 18 de 
outubro (sex.) 

 

 Prêmio Halloween Jumbo: O valor total será de 500 milhões de 
ienes  (1º prêmio, números da frente e atrás). 

 Prêmio Halloween Jumbo Mini: Primeiro prêmio 30 milhões de 
ienes (1º prêmio, números da frente e atrás). 

 

Informações: Associação da Promoção Municipal da Província de 

Fukui,  ☎0776-57-1633. 

Como jogar latas de spray 
 

11．スプレー缶の出し方 
 

Para jogar a lata de spray, 
favor esvaziar totalmente 

o  conteúdo.  
Não fazer furos na lata. 

 

＊ Caso a lata já venha com a 
tampinha de tirar o gás, use-a para 
tirar totalmente o gás. 

 

Informações: Divisão de Planejamento 
Ambiental(Kankyou Seisaku-ka) ☎0778-
22-5342／Cooperativa de Limpeza Nan-
etsu (Nan-etsu Seisou Kumiai) ☎0778-22-
2636 


