
 

 

                                       25 de julho de 2016 

 

CALENDÁRIO DE CONSULTAS GRATUÍTAS DO MÊS DE AGOSTO 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Leis 23 de agosto 

13:30～16:30 

(reserva por tel. no dia, à 

partir de 8:30hrs, limite 

de 10 pessoas) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5303 

Preocupação 
5 e 19  de  

agosto 

. 13:30～16:00 

(30 minutos por pessoa) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Direitos Humanos 10 e 24 de  agosto 13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Escrivão Administrativo 17 de  agosto 

13:00～16:00 

(dia 13 terá atendimento 

p/ estrangeiros) 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Seguro Social e Trabalhista 4 de  agosto 13:00～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos 

Tel.: 20-5544 (consulta) 

Assuntos administrativos 

8, 15 e 22 de  

agosto 
10:00～12:30 

Sala de Promoção de Serviços para 

os Cidadãos  

Tel.:20-5544 (consulta) 

12 de  agosto 10:00～12:30 
Centro Comunitário Miyama 

Tel: 90-7111 

24 de  agosto 13:00～15:00 
Centro Comunitário Shimizu 

Minami            Tel: 98-4560 

Consumo 
10 e 25 de  agosto 

13:30～16:30 

(c/ presença de advogado, 

necessário reserva) 

Centro de Atendimento ao 

Consumidor (Phoenix Plaza 1º and.)    

Tel: 20-5588 (consulta) 
segunda～sexta 8:30～17:00 

Médias e pequenas segundas, quartas 9:00～17:00 Divisão de Apoio ao Trabalho 



 

 

 

 

 

 

 

Não atrase!! Vamos pagar os impostos em dia!! 
 

A princípio, os impostos devem ser pagos dentro do prazo determinado assinalado no boleto. Podemos dizer 

que um pouco da maioria estejam pagando no prazo, porém, muitos ainda sem motivo concreto continuam a 

atrasar no pagamento dos impostos.  

A fim de manter a equidade das pessoas que pagam dentro do prazo de vencimento, o município de Fukui,  

tem tomado certas providências em relação às pessoas que atrasam no pagamento dos impostos. Portanto, se 

mesmo ultrapassando a data de vencimento e não pagar, os bens do inadimplente serão confiscados baseado 

em lei.                                                      

 

empresas 

Trabalho 

e sextas  (necessário reserva) (Aossa 5º andar)    Tel:  20-5325 

Administração 

Donos/fundadores de 

pequenas empresas 

Segundas, terças, 

quintas e sextas 

8:30～17:00 

(necessário reserva) 

Divisão de Promoção da Câmara de 

Comércio e Indústria 

Tel: 20-5321 

Juventude 

(young telephone) 
segunda～sexta 

8:30～17:00 

 

Centro do Bem-estar da Juventude 

Tel: 26-4949  /  0120-57-4970 

Educação 

(Adaptação escolar) 
segunda～sexta 9:00～16:00 

Salinha Challenge 

(Furuichi 3 chome) Tel: 56-4150 

Criação de Filhos 

“Mama dial” 

Todos os dias, 

exceto terça-feira 
9:00～20:00 

Promoção da Igualdade de 

Gêneros・Centro Infantil e Familiar          

Tel: 20-5775 

Crianças 

Mulheres 

Pediatria 18 e 25 de  agosto 
13:30～15:30 

(Necessário reserva)  

Promoção de Igualdade de 

Gêneros・Centro Infantil e Familiar 

(Aossa 5º and.)   Tel: 20-1541 
Advogado 1 e 20 de  agosto 

13:00～15:30 

(Necessário reserva)  

Desenvolvimento das 

palavras 
6 e 20 de  agosto 

9:00～12:00 

(Necessário reserva) 

Sala de Palavras (Phoenix Plaza 2º 

and.) 

Departamento de Assistência aos 

Deficientes Tel: 20-5435 

Casamento 21 de  agosto 
13:30～15:30 

(Necessário reserva) 

Aossa (Sala de Reunião 5º and.) 

Seção de Assistência Infantil               

Tel: 20-5696 



 

 

Fluxo das previdências tomadas no atraso de pagamento       

 

 

 

 

 

Dentro de 20 dias    ◆ Baseado em lei, a taxa de juros será calculada a partir do dia 

seguinte da expiração do prazo de pagamento 

 

 

 

                            ◆Notificação, vistoria dos bens, pesquisa 

                     10 dias   Caso não tenha nenhuma manifestação  

             por parte do inadimplente, terá uma  

                              notificação (aviso de imposto atrasado)            

                              e verificação dos bens. Em alguns casos, 

                              poderá haver verificações na moradia. 

 

                            ◆Confiscação dos bens 

                              Após verificar os bens, se constatar algo 

                             de valor, este será confiscado para cobrir 

                             o imposto atrasado. 

 

                            ◆Realização ・leilão 

                             A realização significa trocar os bens confiscados em dinheiro para cobrir o  

                             imposto atrasado. No ano fiscal de 2015, foram vendidos 26 imóveis por 

leilão, obtendo um resultado satisfatório. 

 

Caso tenha motivos pelo qual não possa pagar os impostos, consulte imediatamente o Departamento de 

Impostos!! 

Por motivos de doença e/ou perda de emprego, e não tenham condições de pagar os impostos dentro do prazo 

determinado, consulte o Departamento de Impostos, com antecedência!! 

                

 

 

Para não esquecer de pagar os impostos, utilize o 

débito automático!!  

Bens principais Verificação 

Conta poupança Instituições 

financeiras 

Seguro de vida Companhia de seguro 

Holerite, pensão Local de trabalho, 

escritório de pensão 

Contas a receber Clientes,etc. 

Bens imobiliários Escritório judiciário, 

imobiliária 

Passado o prazo de 

pagamento 

Enviado o aviso de 

advertência 

Notificação 

Vistoria dos bens 

Confiscação dos bens 

 

 

Realização 

 

 

Apropriação do imposto 

 

 

Para quem não tem tempo durante a 

semana, estaremos atendendo no dia 

31 de julho (domingo). Venha fazer 

sua consulta!! 



 

 

 

Inscrições abertas para alugar casas/apartamentos da Prefeitura 

 

Danchi Elevador Localidade 

Ueno Danchi Edifício B   

1 apartamento 3DK (2º and)   
sem Ueno Hon Machi Shin 806 

Nitazuka Danchi Edifício A  

1 apartamento 2 LDK (2º and)   

1 apartamento 3 DK (2º and)   

sem Nitazuka 2 chome 72-1 

Fuku Danchi Edifício D 

2 apartamentos 2 LDK (3 and)   
com Fuku Shin Machi 2007 

 

Requisitos para aplicação:  

・Pessoas com necessidade de habitação 

・Que corresponde aos critérios de rendimento 

・Não tem atraso no pagamento de impostos 

Prazo para aplicação: 

Entregar o formulário de aplicação no balcão no prazo de 1 a 12 de agosto até às 15:00 hrs. 

※ Se o número de aplicantes passar do limite, será feito um sorteio. (previsto para o dia 26 de agosto) 

 

Para maiores informações entre em contato: 

Departamento de Residências Municipais Tel: 20-5570 

 

 

EVENTO 

Vamos assistir o show de fogos de artifícios da cidade de Fukui!!   

 

Data;  5 de agosto (sexta-feira) 

Hora:  19:30 ～20:30 hrs. 

Local:  Margens do Rio Asuwa (rio acima na margem direita, margem esquerda da Ponte Kida, rio 

abaixo na margem direita de Itagakibashi) 


