
10 de abril de 2016 

Calendário da data de vencimento de pagamento de taxas do ano fiscal de 2016

Mês 
Prazo de 

Pagamento 

Impostos Municipais 

Impostos de 

bens,        

imóveis 

Imposto de       

veículos de 

pequeno porte 

Impostos Municipais, 

Provinciais 

Imposto sobre o Seguro 

Nacional de Saúde 

recolhimento 

normal  

recolhimento 

especial de 

pensionado 

recolhimento 

normal  

recolhimento 

especial de 

pensionado 

4 2 de maio 
1ª parcela ou 

parcela única 
    abril   abril 

5 31 de maio   
parcela             

única 
        

6 30 de junho     
1ª parcela ou 

parcela única 
junho   junho 

7 1 de agosto 2ª parcela       1ª parcela   

8 31 de agosto   
 

2ª parcela agosto 2ª parcela agosto 

9 30 de setembro         3ª parcela   

10 31 de outubro     3ª parcela outubro 4ª parcela outubro 

11 30 de novembro 3ª parcela       5ª parcela   

12 26 de dezembro       dezembro 6ª parcela dezembro 

1 
31 de janeiro  

2017 
    4ª parcela   7ª parcela   

2 28 de fevereiro 4ª parcela     fevereiro 8ª parcela fevereiro 

3 31 de março             



Mês 
Prazo de 

Pagamento 

Taxas 

Taxa do Seguro de 

Assistência   Médica  à 

4ª idade 

Taxa do Seguro de         

Assistência de 

Enfermagem 
Gás 

Água 

região ko 

(甲) 

região 

otsu 

（乙） 
recolhimento 

normal  

recolhimento 

especial de 

pensionado 

recolhimento 

normal  

recolhimento 

especial de 

pensionado 

4 2 de maio   abril   abril março   1ªparcela 

5 31 de maio         abril 1ª parcela   

6 30 de junho   junho   junho maio   2ªparcela 

7 1 de agosto 1ª parcela   1ª parcela   junho 2ª parcela   

8 31 de agosto 2ª parcela agosto 2ª parcela agosto julho   3ªparcela 

9 30 de setembro 3ª parcela   3ª parcela   agosto 3ª parcela   

10 31 de outubro 4ª parcela outubro 4ª parcela outubro setembro   4ªparcela 

11 30 de novembro 5ª parcela   5ª parcela   outubro 4ª parcela   

12 26 de dezembro 6ª parcela dezembro 6ª parcela dezembro novembro   5ªparcela 

1 
31 de janeiro de 

2017 
7ª parcela   7ª parcela   dezembro 5ª parcela   

2 28 de fevereiro 8ª parcela fevereiro 8ª parcela fevereiro janeiro   6ªparcela 

3 31 de março         fevereiro 6ª parcela   

 

※Para o pagamento das taxas de impostos municipais, de forma segura e conveniente, utilize o 

débito automático da conta bancária que possui. A data do débito automático é o dia do prazo 

final do pagamento de cada parcela. 

Informações: Divisão de Pagamento de Impostos  Tel: 20-5330  

             Departamento de Seguros e Pensões  Tel: 20-5383  

             Departamento de Seguro de Assistência a Longo Prazo  Tel: 20-5715  

             Centro de Ajuste de Tarifas de Gás Água  (Gás)  Tel: 20-5613 

                                                     (Água)  Tel: 20-5621 

 

 

 

 



QUANDO O AVISO DE ALERTA DE NEVOEIRO FOTOQUÍMICO FOR EMITIDO 

Durante a primavera até a época do verão o aparecimento do nevoeiro 

fotoquímico fica mais abundante.  Quando o aviso de alerta for emitido, não faça 

atividades ou trabalhos ao ar livre.  

O aviso de alerta será anunciado pelos autofalantes espalhados pela cidade e 

no home- page da cidade. 

Se sentir dores ou irritações na garganta, fazer gargarejo. Se a situação 

piorar, procure consultar o médico. 

Informações: Departamento do Meio Ambiente  Tel: 20-5398 

 

 

 

 

 

Data 21 de abril (quinta-feira) 13:00 às 15:00 hrs. 

Local Prefeitura Municipal ( Prédio anexo 2º andar) – Departamento do Bem-estar 

Infantil (sala de consultas) 

Conteúdo ・Consulta sobre emprego ou mudança de emprego 

・Orientação das sessões de treinamentos para aquisição de habilidades 

necessárias para aquisição do emprego 

・Colaboração com o Hellowork para obter informações de empregos 

Data limite 

para aplicação 

20 de abril (quarta-feira), por telefone 

Informação/ 

aplicação 

Departamento do Bem-estar Infantil  Tel: 20-5696 

 

CONSULTA SOBRE EMPREGOS PARA FAMÍLIAS MONOPARENTAIS 

 


