
Aos Estrangeiros
Favor pagar o Imposto Municipal sem falta dentro do prazo estabelecido. O atraso no pagamento incidirá multa 

que será incluída sobre o valor do imposto. Além disso, caso não for efetuado o pagamento dentro do prazo 

estabelecido, será enviado o “Aviso de Não-Pagamento” (TOKUSOKUJO), em seguida, poderá ter os seus bens 

confiscados.  

Efetue o pagamento por meio da fatura de Boleto de Pagamento do Imposto em instituições financeiras 

como bancos e agências de correios, lojas de conveniência ou ainda no Escritório de Imposto Municipal (S

hizei Jimusho) e sucursais, prefeituras, subprefeitura e sucursais. 

Em caso de dúvida, entre em contato com o Escritório de Imposto Municipal (Shizeijimusho) da jurisdição de 

sua residência através de alguém que fale japonês.  

Zona residencial Telefone Escritório de Imposto Municipal da jurisdição 

Chikusa, Naka, Meito 052-959-3303 Sakae Shizei Jimusho

13-3 Higashi Sakura 1-chome, Higashi-ku 

(NHK Nagoya Center Biru 8º andar) Higashi, Kita, Moriyama 052-959-3304 

Nishi, Nakamura 052-588-8004 Sasashima Shizei Jimusho 

27-2 Meieki Minami 1-chome, Nakamura-ku 

(Nihon Seimei Sasashima Biru 8º andar) Nakagawa, Minato 052-588-8005 

Showa, Mizuho, Tempaku 052-324-9804 Kanayama Shizei Jimusho 

5-33 Naka-ku Masaki 3-chome 

(Meitetsu Masaki Daiichi Biru)Atsuta, Minami, Midori 052-324-9805 

【Informações disponibilizadas na (Fundação Incorporada de Interesse Público) Centro Internacional de 

Nagoya】

TEL：052-581-0100 Website: https://www.nic-nagoya.or.jp/ 

No balcão de informações do Centro Internacional de Nagoya, oferecemos consulta gratuita sobre 

administração em geral, para os estrangeiros. 

◆ Consulta sobre administração aos estrangeiros (idiomas disponíveis) 

Inglês, português, espanhol, chinês, coreano, filipino, vietnamita e nepalês 

◆ Informações por e-mail

em japonês e inglês info@nic-nagoya.or.jp 

em português     portugues@nic-nagoya.or.jp 

em espanhol  espanol@nic-nagoya.or.jp 

em chinês  zhongwen@nic-nagoya.or.jp 

em coreano      hangul@nic-nagoya.or.jp 

em filipino       filipino@nic-nagoya.or.jp 

em vietnamita    tieng-viet@nic-nagoya.or.jp 

em nepalês nepali@nic-nagoya.or.jp

Local de Pagamento

Mais Informações

◆



ポルトガル語版

Abaixo da linha pontilhada

 chama-se [parte do boleto

 de pagamento].

≪Forma de utilizar o boleto de pagamento≫

① Favor verificar a parte do boleto de pagamento. 

② Na hora de pagar, separe a notificação do 

imposto e a parte do boleto de pagamento e leve-o 

para balcão de atendimento. 

③ Após efetuar o pagamento guardar o comprovante  

de pagamento com cuidado. 

※Este boleto está no formato de pagamento de Outubro/2020. 

Parte do boleto de pagamento

Caso contenha o código de barra, será possível efetuar 

o pagamento em uma loja de conveniência.

Leve a parte do boleto de 

pagamento para o balcão de 

atendimento.

Linha pontilhada 

Linha pontilhada 

納税のお知らせ

納付済通知書 納
付
書

領収書

* Tomar cuidado para não sujar ou dobrar 

a parte do boleto de pagamento pois será 

processado pela máquina. 

Valor da 1ª Parcela do Imposto.

Este valor deverá ser efetuado até o prazo do pagamento 

descrito abaixo à direita. 


