
Na cidade de Tsuyama, as redes de esgotos ainda não estão completamente desenvolvidas. Caso sua propriedade 
esteja conectada à rede, as contas de esgoto serão enviadas com a conta de água.

３．Água

◎ Água e Esgoto
(Contato: Secretaria da Água localizado ao lado Oeste da Prefeitura　Tel. 0868-32-2105)

◎ Esgoto

◉ Conta de água

(Contato: Divisão de Esgotos, 6º andar da Prefeitura　Tel.  0868-32-2100)

Para usar a água, você precisa se cadastrar na Secretaria da Água. Se seu futuro 
domicílio será alugado, primeiramente entre em contato com o proprietário. 

Por favor, avise a Secretaria da Água assim que souber a data que você estará se 
mudando.

Você pode efetuar o pagamento das seguintes maneiras:
①Através do débito automático de sua conta bancária ou aplicar para o sistema 
de transferência bancária junto à  Secretaria da Água (Veja a p.Pt・20 como abrir a 
conta bancária)
②Em bancos, correios ou lojas de conveniência com o boleto de pagamento 
(nounyu tsuchisho) enviado pela Secretaria da Água.

Data de leitura do medidor

Número de série do sistema de esgoto de 
sua área

Número de sua conta

Período de consumação ‒ número de dias 
sobre qual o consumação foi calculada

Consumação atual

Consumação anterior

Total a ser pago

Valor a ser pago pelo uso da água

Valor a ser pago pelo uso da esgoto

VAT

Clientes com débito automático, é 
confirmado que o pagamento do mês 
anterior foi processado.
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Como iniciar o 
fornecimento de água

Pagamentos

Como cancelar o 
fornecimento de água
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◉ Boleto de pagamento (nounyu tsuuchisho)

Nome registrado na conta e endereço de cobrança

Nome de pessoa o service é fornecido

Endereço onde o service é fornecido

Período de consumação

Data de vencimento do pagamento

Consumação total de água

Valor a ser pago pelo uso da água.

Valor a ser pago pelo uso da esgoto.

VAT

Total a ser pago.
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