
西尾市自転車乗用車用ヘルメット着用促進事業費補助金がはじまりました！【ポルトガル語版】 
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Iniciou em Nishio, o Subsídio de cobertura de despesas 

pela compra de capacete, um projeto de incentivo ao 

uso de capacetes ao conduzir bicicleta!  
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 O custo pela compra do capacete para bicicleta será subsidiado, com o apoio da província de Aichi. 

 

①  Período do subsídio  
Previsto desde 1º de abril de 2021 até 31 de março de 2024  

（1 capacete por pessoa neste período）  

 

②  Pessoas alvo  
・Pessoas desde a idade equivalente à escola japonesa desde  

1ª série do primário até o 3º colegial que utilizarão o capacete 

para bicicleta.  

 （Pessoas desde 7 anos completos até 18 anos completos no ano  

    do ano fiscal em que for solicitar) 

・Ou pessoas com mais de 65 anos completos que utilizarão o capa- 

  cete para bicicleta. 

Cobertura do custo do capacete para bicicleta, 

desde que ele seja uma mercadoria nova e com certificação de  

segurança, comprada em alguma loja instalada em Nishio. 
 

③  Valor do subsídio  

Metade do valor da compra (teto máximo ¥2.000) 
 

④  Método de solicitação  

Realizar a solicitação ao Setor de Gerenciamento de Desastres dentro de 30 dias desde a data da compra 

(e desde que seja até o último dia do último mês do ano fiscal), apresentando os documentos abaixo: 

□ Formulário de solicitação: “NISHIO SHI JITENSHA JYOSHAYO HERUMETTO TYAKUYO SOKUSHIN JIGYO 

HOJYOKIN KOFU SHINSEISHO KEN JISSEKI HOKOKUSHO” (YOSHIKI DAI 1 GO) 

□ Formulário com termo de compromisso: “DOISHO KEN SEIYAKUSHO” (YOSHIKI DAI 2 GO) 

□ Cópia do documento pessoal do usuário do capacete (tais como cartão do my number ou cartão do seguro 

de saúde ou carteira de motorista, zariyu card, entre outros documentos que especifique o endereço atual) 

□ Cópia do comprovante de pagamento (estar especificado que é referente à compra do capacete) 

□ Caso não especificado no comprovante de pagamento que refere-se à compra do capacete, anexar a 

cópia do recibo de compras onde especifica que foi comprado o capacete em questão.  

□ Documento que permita confirmar que o capacete tem a certificação de segurança, entre outros (tais como 

a foto do selo de certificação colado no capacete, cópia do certificado de garantia da mercadoria ou o 

capacete em questão) 

□ Cópia da caderneta bancária onde o subsídio deverá ser depositado. 

□ Formulário de cobrança do subsídio “NISHIO-SHI JITENSHA JYOSHAYO HERUMETTO TYAKUYO SOKUSHIN 

JIGYOHI HOJYOKIN KOFU SEIKYUSHO” (YOSHIKI DAI 5 GO) 

 

 

Ano 2021 

 

a partir de 

1º de abril 

 

Solicitação/Contato  Prefeitura de Nishio-Setor de Gerenciamento de Desastres – Rep. Trânsito e prevenção aos crimes 

申込・問合先 西尾市 危機管理課 交通・防犯担当 TEL: 0563-65-2196 

Certificação de segurança 

Favor verificar no momento da 

compra, se no capacete está es- 

pecificado um dos selos abaixo. 

Não enquadram ao subsídio, ca-

pacetes que não tenham um 

destes selos. 

・Selo  SG 

・Selo  JCF 

・Selo  CE 

・Selo  GS 

・Selo  CPSC 


