
 ANEXO 

Estabelecimentos aptos a receber o Fundo de Apoio 

Categoria Estabelecimento 
Apto／

Não apto 

Conteúdo da solicitação baseado na  

Lei de Medidas Especiais 

Estabelecimentos 

de 

entretenimento e 

outros 

Cabarés Apto Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 

realização de eventos (=pedido de 

fechamento temporário) 

 

Clubes noturnos Apto 

Salões de dança Apto 

Snacks Apto 

Bares Apto 

Bares com jogos de dardo Apto 

Pubs Apto 

Prostíbulos Apto 

Serviços de garotas de programa Apto 

Lojas de artigos sexuais Apto 

Locadoras de vídeos com quartos Apto 

Internet cafés Apto 

Cafeterias com biblioteca de mangá Apto 

Karaokê Boxes Apto 

Clubes de tiro Apto 

Casas de show Apto 

Bilheterias de apostas em corridas de 

cavalo (carros e barcos) 

Apto 

Estabelecimentos 

esportivos e de 

jogos 

Quadras esportivas Apto Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 

realização de eventos (=pedido de 

fechamento temporário) 

 

※1 Os estabelecimentos ao ar livre não se 

enquadram no auxílio 

※2 O espaço das arquibancadas se 

enquadra no auxílio 

Piscinas internas ou externas Apto 

Boliches Apto 

Pistas de patinação Apto 

Academias Apto 

Hot Yoga, Academias de Yoga Apto 

Locais para treino de golfe（※1） Apto 

Centros de treinamento para 

rebatidas de beisebol（※1） 

Apto 

Estádios de atletismo（※1、※2） Apto 

Estádios de beisebol（※1、※2） Apto 

Quadras de tênis（※1、※2） Apto 

Arenas para treino de judô e kendo Apto 

Clubes de arco e flecha（※1） Apto 

Casas de jogos Mahjong Apto 

Casas de Pachinko Apto 

Game Centers Apto 

Parques temáticos Apto 

Parques de diversões Apto 

Teatros e outros Teatros Apto Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 

realização de eventos (=pedido de 

fechamento temporário) 

 

Auditórios Apto 

Planetários Apto 

Cinemas Apto 

Salões de entretenimento Apto 

  



 ANEXO 

Estabelecimentos aptos a receber o Fundo de Apoio 

Categoria Estabelecimento 
Apto／

Não apto 

Conteúdo da solicitação baseado na  

Lei de Medidas Especiais 

Estabelecimentos 

para reuniões e 

exposições 

Salões de reunião Apto Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 

realização de eventos (=pedido de fechamento 

temporário) 

 

Salões público Apto 

Salões de exposição Apto 

Salas de reunião alugadas Apto 

Estabelecimentos culturais Apto 

Salões para finalidades múltiplas Apto 

Museus e outros Museus Apto 【Área total do piso maior que 1,000㎡】 
Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 
realização de eventos (=pedido de fechamento 
temporário) 
 

【Área total do piso menor que 1,000㎡】 
Colaboração para adoção de medidas 
adequadas tais como a suspensão do uso do 
estabelecimento e/ou realização de eventos 

Museus de artes Apto 

Bibliotecas Apto 

Museus de ciências Apto 

Museus memoriais Apto 

Aquários Apto 

Zoológicos Apto 

Jardins botânicos Apto 

Estabelecimentos 

educacionais 

Jardins de infância Apto Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 

realização de eventos (=pedido de fechamento 

temporário) 

 

Ensino Fundamental 1 (shogakko) Apto 

Ensino Fundamental 2 (chugakko) Apto 

Escolas de educação obrigatória Apto 

Ensino médio Apto 

Escola técnica de nível médio Apto 

Escola de ensino secundário Apto 

Escolas especiais Apto 

Universidades e 

cursos de reforço 

escolar, etc.

（※） 

Universidades Apto 【Área total do piso maior que 1,000㎡】 

Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 

realização de eventos (=pedido de fechamento 

temporário) 

 

【Área total do piso menor que 1,000㎡】 

Colaboração para adoção de medidas 

adequadas tais como a suspensão do uso do 

estabelecimento e/ou realização de eventos 

 

【Área total do piso menor que 100㎡】 

Suspensão das atividades, porém se por algum 

motivo isto não for possível, adotar medidas 

preventivas de propagação de infecções 

 

※Aulas online e aulas de professores 

particulares não se enquadram no auxílio 

Escolas profissionalizantes Apto 

Colégios de treinamento 
especializado (koto senshu gakko) 

Apto 

Escolas de treinamento 
especializado (senshu gakko) e 
Escolas miscelâneas (kakushu 
gakko) 

Apto 

Escolas de língua japonesa e de 
línguas estrangeiras 

Apto 

Escolas internacionais Apto 

Auto escolas  Apto 

Cursos de reforço escolar Apto 

Aulas de conversação em inglês Apto 

Aulas de música Apto 

Aulas de jogos de tabuleiro (igo e 

shogi) 

Apto 

Aulas de Ikebana, cerimônia do 
chá, caligrafia japonesa e pintura  

Apto 

Aulas de soroban (ábaco japonês) Apto 

Aulas de balé Apto 

Aulas de ginástica Apto 

  



 ANEXO 

Estabelecimentos aptos a receber o Fundo de Apoio 

Categoria Estabelecimento 
Apto／

Não apto 

Conteúdo da solicitação baseado na  

Lei de Medidas Especiais 

Hotéis ou Ryokans 

(hospedaria típica 

japonesa) 

Hotel (restrito às áreas de uso 

coletivo) 

Apto 【Área total do piso maior que 1,000㎡】 

Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 

realização de eventos (=pedido de fechamento 

temporário) 

 

【Área total do piso menor que 1,000㎡】 

Colaboração para adotar medidas adequadas 

tais como a suspensão do uso do 

estabelecimento e/ou realização de eventos 

Ryokan (restrito às áreas de uso 

coletivo)  

Apto 

Estabelecimentos 

comerciais 

Pet shops (exceto as áreas de 
vendas de ração) 

Apto 【Área total do piso maior que 1,000㎡】 

Suspensão do uso do estabelecimento e/ou 

realização de eventos (=pedido de fechamento 

temporário) 

 

【Área total do piso menor que 1,000㎡】 

Colaboração para adoção de medidas 

adequadas tais como a suspensão do uso do 

estabelecimento e/ou realização de eventos 

 

【Área total do piso menor que 100㎡】 

Suspenção das atividades, porém se por algum 

motivo isto não for possível, adotar medidas 

apropriadas de prevenção de infecções 

 

Salões de banho e tosa para 
animais de estimação 

Apto 

Joalherias Apto 

Exposições de imóveis (casas e 
apartamentos)  

Apto 

Lojas de usados (exceto loja de 
penhores)  

Apto 

Loja de compra e venda de 
bilhetes (Kinken shop) 

Apto 

Lojas de livros usados Apto 

Lojas de brinquedos e maquetes 
ferroviárias 

Apto 

Lojas de tabuleiros de igo e shogi Apto 

Loja de vendas e locação de 
DVD/vídeo 

Apto 

Loja de artigos esportivos e de 
atividades ao ar livre 

Apto 

Loja de artigos de golfe Apto 

Lojas de souvenir 

(lembrancinhas) 

Apto 

Agências de viagens (loja) Apto 

Lojas especializadas em itens de 
celebridades  

Apto 

Salões de manicure e pedicure Apto 

Salões de extensão de cílios Apto 

Casas de banho (super sento) Apto 

Spa de pedras quentes 
(ganbanyoku) 

Apto 

Saunas Apto 

Salões de estética  Apto 

Salões de bronzeamento Apto 

Salões de depilação  Apto 

Estúdios fotográficos  Apto 

Lojas de artigos de arte  Apto 

Observatórios (mirante) Apto 



 ANEXO 

Estabelecimentos aptos a receber o Fundo de Apoio devido a redução do horário de funcionamento e outros 

Categorias Estabelecimento 
Apto／

Não apto 

Conteúdo da solicitação baseado na  

Lei de Medidas Especiais 

Estabeleciment

os alimentícios

（※） 

Restaurantes (inshokuten) Apto Colaboração para adotar medidas apropriadas 
de prevenção de infecção e redução do horário 
de funcionamento (exceto para entregas em 
domicílio e pedidos para viagem) 
O horário de funcionamento deve ser reduzido 
para ocorrer entre às 5h e às 20h, e a venda de 
bebidas alcoolicas devem acontecer até às 19h.  
É elegível quando houver redução do horário de 
funcionamento entre às 5h e às 20h. Em caso de 
fechamento total (o dia todo) também será alvo.  

Restaurantes (ryoriten) Apto 

Cafeterias  Apto 

Lojas de confeitaria japonesa e 
confeitaria ocidental 

Apto 

Lojas de bebidas de tapioca Apto 

Bares “Izakaya” Apto 

Yakatabune (barco japonês) Apto 

 

Estabelecimentos não aptos para receber o Fundo de Apoio 

Categorias Estabelecimento 
Apto／

Não apto 

Conteúdo da solicitação baseado na  

Lei de Medidas Especiais 

Instituições de 

Assistência 

Social e outros 

Creches, etc.(inclusive as creches e 
jardins de infância integradas - yoho-
renkeigata-nintei kodomoen) 

Não apto Garantir os devidos cuidados necessários com 

as crianças e colaborar para adotar medidas 

apropriadas de prevenção de infecções 
Clube de crianças pós-aula (gakudo) Não apto 

Instiuições de apoio diário para 
crianças com deficiência 

Não apto 

Instituições relacionados à Lei de 
Bem Estar do Menor não descritas 
acima 

Não apto Colaboração para adotar medidas apropriadas 

de prevenção de infecções 

 

 
Instituições de serviços de bem 
social para pessoas com deficiência 

Não apto 

Instituições relacionadas à Lei de 
Bem Estar de Idosos e a Lei de 
Seguro de Assistência e Cuidados 

Não apto 

Casa de abrigo para mulheres  Não apto 

Outras instituições de assistência 
Social 

Não apto 

Instituições 

médicas 

（※） 

 

Hospitais Não apto Colaboração para adotar medidas apropriadas 

de prevenção de infecções 

 

 

※Limitado para aqueles que possuem 

qualificação 

 

Clínicas Não apto 

Clínicas odontológicas Não apto 

Farmácias Não apto 

Acupuntura e massagem Não apto 

Clínica ortopédica (sekkotsuin) Não apto 

Clínica de quiropraxia (setaiin) Não apto 

Terapeutas de judô (judo seifuku) Não apto 

Estabeleciment

os de itens de 

necessidades 

diárias       

Mercado atacadista  Não apto Colaboração para adotar medidas apropriadas 

de prevenção de infecções 

 

 

Comércio de alimentos 

(supermercado) (inclusive lojas 

itinerantes)   

Não apto 

Lojas de conveniência Não apto 
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 Lojas de departamento (seção de 

produtos básicos para a 

sobrevivência) 

Não apto 

Supermercados Não apto 

Home Centers (seção de produtos 

básicos para a sobrevivência)  

Não apto 

Shoppings (seção de produtos 

básicos para a sobrevivência) 

Não apto 

Postos de gasolina Não apto 

Lojas de calçados  Não apto 

Lojas de roupas   Não apto 

Lojas de artigos em geral Não apto 

Papelarias Não apto 

Lojas de bebidas alcoólicas  Não apto 

Livrarias  Não apto 

Lojas de bicicleta Não apto 

Lojas de eletrodomésticos Não apto 

Lojas de artigos de jardinagem  Não apto 

Chaveiros  Não apto 

Loja de móveis Não apto 

Loja de carros  Não apto 

Lojas de acessórios para carros  Não apto 

Floricultura Não apto 

Estabeleciment

os de 

Hospedagem  

 

Hotel   Não apto Colaboração para adotar medidas apropriadas 

de prevenção de infecções 

 
Hotel cápsula   Não apto 

Ryokan Não apto 

Minpaku (hospedagem em 

propriedade particular) 

Não apto 

Apartamentos Não apto 

Dormitórios  Não apto 

Moradia estudantil Não apto 

Motel Não apto 

Casa de final de semana Não apto 

Meios de 

transporte e 

outros 

 

Ônibus Não apto Colaboração para adotar medidas apropriadas 

de prevenção de infecções 

 
Táxi Não apto 

Locadora de veículos Não apto 

Trem Não apto 

Navio de grande porte Não apto 

Aeronaves  Não apto 

Serviços de logística (inclusive Não apto 
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entregas a domicílio, etc.)    

Fábricas e 

outros 

 

Fábricas Não apto Colaboração para adotar medidas apropriadas 

de prevenção de infecções 

 
Oficinas Não apto 

Instituições 

financeiras, 

órgãos 

públicos, etc 

Bancos Não apto Reforçar ainda mais o trabalho remoto 

(teletrabalho) e colaborar para adotar medidas 

apropriadas de prevenção de infecções 

 

Instituições de créditos ao consumidor Não apto 

Caixas eletrônicos (ATM) Não apto 

Bolsa de valores Não apto 

Corretoras de valores Não apto 

Agências de seguro Não apto 

Órgãos públicos Não apto 

Escritórios diversos Não apto 

Outros 

 

Barbearias Não apto Colaboração para adotar medidas apropriadas 

de prevenção de infecções 

 

※Aqueles enquadrados na Portaria de 

Controle de Preços 

 

Salões de beleza Não apto 

Sento (casas de banho público)（※） Não apto 

Galpões/depósitos para locação Não apto 

Correios Não apto 

Mídia Não apto 

Lojas de locação de fantasias Não apto 

Imobiliárias   Não apto 

Espaços para casamento (inclusive 
roupas de aluguel) 

Não apto 

Funerárias e crematórios Não apto 

Loja de penhores Não apto 

Veterinário  Não apto 

Hotel para animais de estimação Não apto 

Lojas de cigarro (loja especializada 
em vendas de cigarro)  

Não apto 

Lojas para noivas Não apto 

Oficina de conserto (relógios, 
sapatos, roupas, etc.)  

Não apto 

Lojas de 100 ienes   Não apto 

Quiosques de estações de trem Não apto 

Lavanderias (máquinas de lavar) Não apto 

Lavanderias (loja física) Não apto 

Coleta e tratamento de lixo Não apto 

Santuários Não apto 

Templos Não apto 

Igrejas Não apto 

 


