
ポルトガル語 

 

Subsídio de Apoio à Economia Local para PMEs da Cidade de Yokkaichi 
 

*PMEs (pequenas e me dias empresas) 

Forneceremos um subsí dio adicional ao subsí dio de apoio prestado pelo Governo da 

Proví ncia de Mie para ajudar a continuidade dos nego cios de pequenas e me dias empresas 

(PMEs) e trabalhadores auto nomos da cidade que se encontram em circunsta ncias difí ceis, 

devido aos efeitos prolongados da emissa o da declaraça o do estado de emerge ncia, a qual 

solicita que fechem ou encurtem seus hora rios de trabalho e se abstenham de sair. 

 

1. Público-alvo 

Pequenas e me dias empresas (PMEs) e trabalhadores auto nomos com sede registrada na 

cidade de Yokkaichi, que pagam imposto na cidade de Yokkaichi em sua declaraça o de 

impostos, e que recebem a Subsí dio de Apoio a  Economia Local de Mie (para agosto e 

setembro). 

* Esta o excluí das as organizaço es religiosas, organizaço es volunta rias na o corporativas e as 

empresas que fecharam. 

2. Valor do Subsídio 

Mesma quantia que a do Subsí dio de Apoio a  Economia Local de Mie (referente a agosto e 

setembro) 

* O limite ma ximo e  o valor obtido deduzindo-se o valor do apoio nacional / provincial ao 

valor da queda das vendas de cada me s. 

3. Período de Requerimento 

25 de outubro de 2021 (seg.) a 31 de janeiro de 2022 (seg.), carimbo postal va lido 

4. Onde enviar o requerimento 

CEP 510-8501,  

Mie-ken Yokkaichi-shi Suwa-cho 2-5, Yokkaichi-shi Shokokaigisho, Oen-shienkin gakari 

(Ca mara de Come rcio e Indu stria de Yokkaichi, Setor responsa vel por Subsí dio de Apoio) 

* Do ponto de vista de impedir a propagaça o da infecça o pelo novo coronaví rus, na o 

aceitaremos o requerimento feito presencialmente. 

* Envie por um meio que permita rastrear a corresponde ncia, como por LetterPack ou 

corresponde ncia registrada. 

5. Informação 

Yokkaichi-shi Shokokaigisho Oen-shienkin gakari (Ca mara de Come rcio e Indu stria de 

Yokkaichi, setor responsa vel por Subsí dio de Apoio) 

Telefone: 059-350-4080  

Hora rio: das 9h30 a s 12h00 e das13h00 a s 17h00  

(segunda a sexta, exceto sa b., dom. e feriados) 

* Na o oferecemos consultas, como para requerimento, no balca o de atendimento.  

Por favor contacte-nos por telefone. 

6. Como obter os documentos  

Favor baixar do site da Ca mara de Come rcio e Indu stria de Yokkaichi. 

(Endereço) http://www.yokkaichi-ouen.com 
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