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Divisão de Educação Escolar   TEL.0568-76-1165Contato

Aviso sobre o balcão de consultas para estrangeirosAviso sobre o balcão de consultas para estrangeiros
Sede da Prefeitura do Município de Komaki, 2º andar na Divisão de Segurança Civil. 

Das 09h00 às 17h00 (fechado das 12h00 às 13h00)

Português: De segunda a sexta Espanhol e Inglês: Segunda, terça e quinta

Além da presença de funcionários que atendem na Divisão de Seguro e Pensão em português (das 09h00 às 17h00),
na Divisão de Assuntos sobre Bem-Estar Social em português (das 09h30 às 16h30), na Divisão das Creches em 
português (das 09h00 às 17h00), e em chinês (das 09h00 às 17h00).

Divisão de Segurança Civil    TEL.0568-76-1675 (Ligação direta para consultas)Divisão de Segurança Civil    TEL.0568-76-1675 (Ligação direta para consultas)Contato

O próximo prazo de vencimento para o pagamento 
dos impostos é o dia 29/02(segunda).
O próximo prazo de vencimento para o pagamento 
dos impostos é o dia 29/02(segunda).
O próximo prazo de vencimento para o pagamento 
dos impostos é o dia 29/02(segunda).

Contato Divisão de Arrecadação (Shuzei-ka)   TEL.0568-76-1117／0568-76-1118 (Ligação direta)Divisão de Arrecadação (Shuzei-ka)   TEL.0568-76-1117／0568-76-1118 (Ligação direta)

❸ Com a notificação de pagamento dos impostos com código de barras é possível também efetuar o 
     pagamento nas lojas de conveniência.
　 ※Entretanto, somente até o prazo determinado na notificação de pagamento dos impostos.

Para as pessoas que não podem pagar os impostos por estarem ocupadas durante 
o período do dia dos dias úteis...
❶ No 2º andar da Sede da Prefeitura é possível a efetuação do pagamento e consultas sobre como 
    pagar os impostos.

Data: 14/02(domingo) e 28/02(domingo). Das 08h30 às 17h15.Data: 14/02(domingo) e 28/02(domingo). Das 08h30 às 17h15.

○Imposto sobre Bens Fixos (4ª parcela)
○Imposto do Seguro Nacional de Saúde (9ª parcela)
○Taxa do Seguro de Assistência aos Idosos e Doentes (8ª parcela)
○Taxa do Seguro de Assistência Médica para Idosos com Idade 

Avançada (7ª parcela)

○Imposto sobre Bens Fixos (4ª parcela)
○Imposto do Seguro Nacional de Saúde (9ª parcela)
○Taxa do Seguro de Assistência aos Idosos e Doentes (8ª parcela)
○Taxa do Seguro de Assistência Médica para Idosos com Idade 

Avançada (7ª parcela)

Para evitar esquecer-se do pagamento, o débito automático é a forma mais prática. 
As pessoas que fazem o pagamento dos impostos por débito automático, 
favor verificarem o saldo da conta até o dia anterior ao vencimento do pagamento.

Município de Komaki oferece um sistema que alivia as despesas no caso de haver 
dificuldade para o pagamento da merenda escolar (almoço) entre outros gastos 
necessários para que a criança possa frequentar a escola.
Para mais detalhes, favor se informar na Divisão de Educação Escolar ou na escola 
que o seu filho frequenta.  

❷ Na sucursal da Estação de Komaki é possível pagar os impostos. 
    Favor utilizá-lo quando lhe for conveniente.
　 Das 08h30 às 17h15.　※Entretanto estará fechado no final e início do ano.

Favor efetuar o 
pagamento com 

antecedência!

MMunicípio de Komaki oferece um sistema que alivia as despesas no caso de haver

Sistema para que as crianças 
possam frequentar a escola
Sistema para que as crianças 
possam frequentar a escola

Aviso do local de consultas sobre a Declaração 
Definitiva do ano fiscal de 2015
Aviso do local de consultas sobre a Declaração 
Definitiva do ano fiscal de 2015
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