
 

 

Água encanada               Centro de Serviço da Água Encanada da cidade de Tsu 237-5821  
 Ao iniciar ou encerrar o uso da água encanada, é necessário notificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferência do título  Em caso de óbito do usuário, é necessário o 

tramite de transferência do título do usuário. 

 

 

Feche todas as torneiras dentro do terreno. 

Depois, verifique a marca piloto do registro de água.  

Se a marca estiver rodando, significa que há vazamento de água em algum lugar.  

Pode haver a redução da tarifa, em caso de vazamento subterrâneo, consulte-nos. 

<Atendimento> Centro de Serviço da Água Encanada da cidade de Tsu 237-5821 
Horario de atendimento: Dias úteis Das 8;30 às 17:15 

Como verificar vazamento de água por conta própria 

Notificação de início 
(abertura)  
[É necessário levar] 
・Taxa 900 ienes 

Notificação de 
término 
(fechamento)  

Solicite imediatamente o conserto a 
uma das oficinas de encanadores 
conveniadas da cidade de Tsu. 
※ O custo do conserto é por conta do 
usuário. 

Início e término do uso da água 

Ao fixar a data de mudança ... 

Mudança, entrando na cidade Mudança, saindo da cidade 

Favor notificar ao Centro de Serviço da Água Encanada da cidade 

de Tsu pelo telefone, 2 a 3 dias antes da mudança. 

 

① Endereço (local de uso) 

② Nome do usuário 

③ Número de telefone 

④ Data prevista do início de 

uso 

⑤ Destino de cobrança 
 
Ao usar sem permissão por 
não notificar, o fornecimento 
poderá ser interrompido. 

 

① Número do registro de água 
Está marcado no recibo, 
“Notificação do consumo de 
água” 

② Endereço (local de uso da 
água) 

③ Nome, telefone do usuário 
④ Data prevista de 

encerramento 
⑤ Endereço, telefone do 

próximo endereço 
⑥ Como a conta será acertada 

(Depósito na conta, Guia de 
pagamento) 
Em caso de mudança/saída sem 
notificação, a conda de água 
continuará ser cobrada. 

Sobre a tarifa de água 

Tarifa de água = “Tarifa básica” + “Tarifa referente 

ao consumo” 

“Tarifa básica”: Tarifa cobrada independentemente 
do consumo, de acordo com o diâmetro do 
registro de água. 
“Tarifa referente ao consumo”: Tarifa cobrada 
conforme o consumo de água. O valor unitário 
aumenta ao aumentar o consumo. 

[Como pagar a tarifa de água/esgoto] 
A tarifa de água é cobrada a cada 1 mês ou a 
cada 2 meses. O prazo de pagamento varia de 
acordo com a região onde mora. Pague nos 
seguintes locais, usando o guia de pagamento 
antes do vencimento. 

� Instituição financeira conveniada, agência 
de correios 

� Lojas de conveniência 

� Centro de Serviço da Água Encanada 

� Prefeitura, filiais e filiais temporários da 

Prefeitura 

 

 
Ao pagar a tarifa, “Débito automático em conta 
bancária” é conveniente e recomendado! 
 
Solicite em uma das instituições financeiras 
conveniadas. 
Itens necessários: Caderneta de conta bancária, 
carimbo registrado, recibo ou “Notificação do 
consumo de água” (com número de registro) 

 

Início Término 

Favor providenciar as seguintes informações. 

ポルトガル語 



 

 

 

 
 
O prazo de variedade de medição do registro de água é de 8 anos conforme o método de medição. Por este motivo, o 
departamento de obras hidráulicas está realizando a substituição do registro antes do vencimento do prazo, A substituição é 
gratuita e realizada pela oficina de encanadores consignada pelo departamento de obras hidráulicas. 

Solicitação de instalação/modificação/modificação 
de água encanada 

 

● Como solicitar obra hidráulica 

Ao fazer uma obra hidráulica na sua casa, solicite a 

uma das oficinas de encanadores conveniadas da 

cidade de Tsu. 

● Contrato de obra 

O contrato de obra hidráulica é celebrado entre a 

oficina de encanadores conveniadas da cidade de 

Tsu e o usuário. Para evitar qualquer problema após 

a obra, siga as seguintes orientações. 

� Faça orçamentos em mais de uma oficina de 

encanadores conveniadas da cidade de Tsu. 

� Peça a explicação detalhada sobre o conteúdo da 

obra e o custo. 

� Verifique bem o serviço pós-venda, tal como reparo 

após a obra. 

Peça a uma das oficinas de encanadores conveniadas da 
cidade de Tsu para fazer uma obra hidráulica ou conserto de 
equipamento de abastecimento de água. 

<Atendimento> Responsável do Abastecimento de Água do Setor Comercial do Departamento de Obras Hidráulicas  237-5806 

Solicite a uma das oficinas de encanadores conveniadas da 

cidade de Tsu para instalação/modificação ou conserto de 

equipamento de abastecimento de água. 

Consulte o site da cidade de Tsu para obter a lista das oficinas 

de encanadores conveniadas da cidade de Tsu ou entre em 

contato com o Responsável do Abastecimento de Água do 

Setor Comercial do Departamento de Obras Hidráulicas. 

Centro de Serviço da Água Encanada da cidade de Tsu 
237-5821 

Responsável da medição do Setor Comercial do Departamento 
de Obras Hidráulicas  237-5807 

Substituição do registro de água 
<Atendimento> Setor comércio do departamento de obras hidráulicas Fornecimento/medição  237-5806 


