
 

 
 

Divisão de desen. da cidade e migração do setor de planejamento de políticas 
Tel: 0854-83-8029 

 
 
A cidade de Oda vem fazendo o seu melhor para para desenvolver atraentemente a cidade 
aproveitando a abundância das características regionais como a indústria, história, cultura 
e natureza fazendo da herança mundial: As ruínas de Iwami Ginzan o símbolo da cidade. 
 
『Quero contribuir com Oda, a cidade onde nasci e cresci』, 『Não nasci em Oda, mas 

quero ajudar』Não gostaria de tornar esse sentimento em realidade? Nós estamos 
aguardando as doações dos fãs da cidade de Oda 

 
◆ O que é o sistema de doação para a cidade natal? 

É um sistema de doação de dinheiro que será deduzido do Imposto de Renda e Imposto Munucipal para 
quem doou para os órgãos públicos locais. Para o valor acima de 2.000 ienes até o valor máximo considerado 
como doação, a dedução será realizada do imposto de renda e imposto municipal. Fazendo a “Solicitação 
especial One Stop” após a doação, não se faz necessário declarar no imposto de renda a doação feita. 
 

◆ Utilização do dinheiro recebido 

O dinheiro é acumulado como 『Fundo para promover o desenvolvimento da cidade』e utilizado em 
atividades para “Promover a estabilidade de moradia”, “Desenvolvimento da cidade por participação e 
cooperação”, “Desenvolvimento de Iwami Ginzan” e para “Promover a cultura, a arte e o esporte”. 
 

◆ Como se inscrever? 
Pode ser por carta ou pela internet. Para se inscrever por carta, por favor entre em contato com a Prefeitura 
para que possamos lhe enviar a carta. 
Se for pela internet, poderá utilizar o cartão de crédito, veja mais informações no site Furusato 
Choice pelo QR code (ative o tradutor, página somente em Japonês). 
 

◆ Agradecimento à doação 
Oda enviará uma carta e um tíquete da entrada do Centro de Herança Mundial de Iwami Ginzan como forma 
de agradecimento. 
Se a doação for maior que 10.000 ienes, presentearemos com um produto original criado em Oda. 
 
(Veja no site todos os produtos disponíveis pelo QR code ao lado) 
*Pedimos a vossa compreensão para repassar o seu nome completo, endereço atual e número de 
telefone para a empresa local, afim de enviar diretamente o seu presente escolhido. 

 
No site da Prefeitura tem muitas outras informações sobre a cidade de Oda e os serviços e auxílios 
oferecidos pela Prefeitura, não deixe de ver! 
 

 
 
 
Oda foi escolhida pelo 3º concurso Japonês com a melhor classificação como:  “O Interior que eu quero morar” 

Certificado pela Takarajimasha (Dados de 01 abril 2019) 
 
 

Contato / Dúvidas: Prefeitura de Oda Shimane 
TEL: 0854-83-8013   FAX: 0854-82-6667   E-MAIL: o-sosoumu02@city.ohda.lg.jp 

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 17:15 
Intérprete em Português e Inglês: de segunda à sexta-feira das 08:30 às 16:30 

Endereço: 1111 Oda, Oda-cho, Oda-shi, Shimane-ken 〒694-0064 
Fechada aos finais de semana e entre os dias 29 Dezembro - 03 Janeiro 

Sistema de doação para a cidade natal 


