
Importante

Beneficiários Auxílio aplicável Visão geral Contato

Auxílios Emergenciais para minimizar os efeitos do coronavírus (COVID-19)

Unindo forças para recuperar a economia e fortalecer a comunidade local, preparando nosso futuro Atualizado em 20/05/2020

Sabemos que nossos cidadãos estão passando por difuldades com estudo, emprego, entres outras.

Para ajudar e proteger o estilo de vida dos moradores de Komatsu, criamos esta tabela com todos os auxílios disponíveis no 

momento, em âmbito municipal, provincial e nacional. Estaremos à disposição para dirimir suas dúvidas.(Auxílios para Pessoa Física)
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Empre-

go

Crianças de até 6 anos que não 

estudam, e crianças no Ensino 

Fundamental, registradas em 

Komatsu em 01/05/2020

Auxílio Financeiro para 

Encorajamento à Educação Alimentar 

Infantil / Estudantil

(prazo: até 30/06/2020)

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Beneficiários da parcela de 

abril/2020 do Auxílio Infantil
Auxílio Financeiro Especial Excep-

cional para Famílias com Crianças

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Jovens estudantes que estudam, 

ou apenas moram, em Komatsu

Moradores de Komatsu que estão 

com dificuldades financeiras para 

garantir sua moradia

Todos os cidadãos com endereço 

registrado em Komatsu

Estudantes com problemas financeiros

Empregados afastados do trabalho

Pessoas atualmente sem renda, 

que não possuem forma de sustento

Pessoas que tiveram sua renda 

reduzida, e que precisam 

temporariamente de dinheiro para 

sustento de sua família

Pessoas que perderam seu emprego 

e estão com problemas financeiros

Sistema de Apoio Financeiro 

ao Jovem Estudante

(prazo: até 31/07/2020)

Auxílio Financeiro para 

Garantir Moradia

Auxílio Financeiro Especial de 

Valor Fixo (prazo: até 11/08/2020)

Auxílio Financeiro Emergencial 
para Estudantes

Sistema de Apoio para Empregados 
Afastados do Trabalho

Combinando Oferta e Procura

(criação emergencial de empregos)

Empréstimo Emergencial de Fundo 

Temporário para pessoas físicas

Empréstimo Emergencial de Fun-

do Temporário (fundo de apoio geral)

Divisão Infanto-Familiar

 0761-24-8054

Divisão de Ensino Escolar

 0761-24-8122

Divisão Infanto-Familiar

 0761-24-8057

Time de Apoio ao Jovem 

Estudante

 yell@city.komatsu.lg.jp

 0761-24-8184

Conselho de Bem-Estar 

Social de Komatsu

 0761-22-3354

Call Center do Auxílio

 0761-24-8377

※ indisponível no momento

※ pendente de análise final 
pelo governo nacional

※ confira o site da Prefeitura 

para mais detalhes

Conselho de Bem-Estar Social 

de Komatsu     0761-22-3354

Conselho de Bem-Estar 

Social de Komatsu

 0761-22-3354

Divisão de Bem-Estar Social

 0761-24-8051

Kabukki, mascote oficial de Komatsu

【Valor】10.000 ienes por criança

※ Para beneficiários do Sistema de Auxílio Escolar, o valor é 

20.000 ienes por criança

Será pago 10.000 ienes por criança beneficiada pelo Auxílio

Infantil.    ※ Beneficiários com limite de renda não estão incluídos.

Estudantes de Ensino Médio, Universidades, Escolas Técnicas, 

cursinhos e afins, com endereço em Komatsu em 01/05/2020.
【Valor】10.000 ienes por estudante ※ É possível solicitar online

・Pessoas que perderam ou podem perder sua moradia, em decor-

rência de perda (nos últimos 2 anos) ou afastamento do emprego
・O valor do auxílio leva em conta o número de membros da família

・Todas as pessoas com endereço em Komatsu em 27/04/2020

・O valor é de 100.000 ienes por pessoa, solicitado pelo chefe da família

Estudantes de família isenta de imposto: 20.000 ienes; demais, 10.000 ienes

※ os detalhes ainda não foram determinados. Pendente de análise final 
pelo governo nacional.

・Fazemos a ponte entre pessoas procurando emprego e serviços públi-

cos necessitando de ajuda. Curto ou longo prazo (até 31/03/2021).

・Empréstimo de até 100.000 ienes (excepcionalmente, 200.000 

ienes), sem juros
・Prazo de carência de até 1 (um) ano, prazo de pagamento de até 

2 (dois) anos

・Empréstimo de até 150.000 (solteiro) ou 200.000 ienes (família) por mês (até três 

meses)
・Sem juros, prazo de carência de até um ano, prazo de pagamento de até dez anos

Local para outros tipos de consulta

Conteúdo Contato

Sobre o prêmio do Seguro Nacional de Saúde, do Seguro de Assistên-

cia Social ou do Seguro de Assistência Médica para Idosos

Centro de Seguro de Saúde e Aposentadoria

 0761-24-8148

Sobre o Sistema Especial de Suspensão da Cobrança de Impostos
Divisão de Pagamento de Impostos

 0761-24-8033

Sobre o coronavírus (contágio, teste etc.)
Centro de Saúde e Bem-Estar de Minami Kaga

 0761-22-0796

Sobre problemas ou preocupações com a vida cotidiana
Central de Informações pelo bem da vida cotidiana

 0761-24-8193

Estamos atualizando as informações sobre

cada auxílio no site da Prefeitura sempre

que possível. Confira pelo código acima.

※ Para auxílios para empresários, consulte o verso.

A presente tabela foi editada em 20/05/2020. Para manter-se atulizado, confira sempre os sites oficiais para cada tipo de auxílio.

Municipal



Auxílio para Empresas com Funci-

onários Afastados e com Filhos 

(prazo: até 30/09/2020)

Auxílio Continuidade Empresarial           

(prazo: até 15/01/2021)

Auxílio Financeiro para Apoio Emergencial 
para Desafios Empresariais

(prazo: 30/06/2020)

Financiamento Emergencial Espe-

cial em decorrência da propagação do 

COVID-19

Importante

Em qual situação? Auxílio aplicável Visão geral Contato

(Auxílios para Empresários)
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Hello Work Komatsu

 0761-24-8609

Call Center para Auxílio a 

Empresas   0120-115-570

Call Center do Auxílio a 

Funcionários com Filhos

 0120-60-3999

Divisão de Comércio e 

Trabalho

 0761-24-8074

A, C) Divisão de Saúde

 0761-24-8161
B①) Divisão de Assistência 

ao Idoso      0761-24-8049
B②) Divisão de Bem-Estar 

Social          0761-24-8052

D) Divisão de Comércio e 

Trabalho     0761-24-8074 

Divisão de Apoio a 

Empresários de Ishikawa

 076-225-1525

※ pendente de análise final 
pelo governo nacional

※ os detalhes ainda não foram determinados. Pendente de análise final 
pelo governo nacional.

Divisão de Comércio e 

Trabalho  0761-24-8074

Divisão de Apoio a 

Empresários de Ishikawa

 076-225-1522

Cofre Público para 

Financiamentos do Japão

 0761-21-9101

Call Center dedicado a auxílios para empresários   0761-24-8131 Câmara de Comércio e Indústria de Komatsu   0761-21-3121

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Nacional

Nacional

Nacional

Provincial

Provincial

【Empresários】

Dei folga a meus funcionários, e 

preciso pagar o Auxílio Afastamento

【Empresa individual, pequeno ou médio porte】
Meu lucro reduziu em 50% ou mais em 
comparação com o ano passado
【Empresários】

Estou procurando auxílio para meus 

funcionários afastados e com filhos

【Ramo de alimentação, vendas ou beleza】
Quero auxílio para pagar o aluguel do 
meu estabelecimento
【Ramo de alimentação ou vendas】
Quero levar o sabor do meu estabeleci-
mento às famílias em suas casas
【Empresa individual, pequeno ou médio porte】
Quero deixar o legado da minha empre-
sa para a próxima geração

【Ramo de alimentação, venda, saúde ou

bem-estar】

Quero aproveitar a ocasião e melho-

rar meu negócio com pensamentos 

positivos

【Empresa de pequeno porte】
Quero atuar para impedir a propagação
do coronavírus
【Empresa de pequeno ou médio porte】
Quero me desafiar e mudar o estilo do 
meu negócio

Quero auxílio para pagar o aluguel
do meu estabelecimento
【Empresa individual, pequeno ou médio porte】
Procuro auxílio para cobrir meu Seguro 
de Crédito ou os juros de empréstimos

【Empresa individual, pequeno ou médio porte】

Já fiz muitos empréstimos consecuti-

vos, e agora procuro um financiamen-

to que me traga poucos riscos

Auxílio para Regulação da Situação 

dos Funcionários

Auxílio-Aluguel para Empresas do            
Ramo Alimentício e outros

(prazo: abril, até 30/06; maio, até 31/07)
Promoção de Expansão de Deliveries

e Takeouts
(prazo: até 31/08/2020)

Sistema de Incentivo à Continui-

dade dos Negócios

Apoio à Mudança do Modelo de 

Gerenciamento Empresarial 

(ampliado)

(prazo: até 30/09/2020)

Apoio à Mudança do Modelo de 

Gerenciamento Empresarial 

(ampliado)
Para preservação de higiene e asseio no ambiente 

de trabalho

(prazo: até 30/09/2020)

Sistema de Apoio para Aluguel

Sistema de Apoio a Finan-

ciamentos da Cidade de Komatsu

Auxílio Financeiro para Apoio Emergencial 
contra a Propagação do COVID-19 para 
Pequenas Empresas           (prazo: 30/06/2020)

Empréstimo Especial em decor-

rência da propagação do COVID-19

・Suporte para o Auxílio Afastamento pago pelo empresário
【Proporção】pequeno e médio porte, ³/4; grande porte, ²/3
※ Para empresas que não demitiram funcionários: pequeno e médio porte 9/10; 
grande porte, ³/4 (em casos especiais, pode chegar a 10/10)

・Empresas individuais, de pequeno ou médio porte, cujas vendas foram 
reduzidas em 50% ou mais em comparação com o ano anterior
【Limite】pequeno e médio porte, 2.000.000 ienes; individual, 1.000.000 ienes

・Suporte para empresários que deram folgas a seus funcionários com 

filhos, cujas escolas estão fechadas (proporção: 10/10, limite diário de 

8.330 ienes por funcionário)

・Além dos meses de abril e maio, haverá suporte para junho (proporção: ¹/2, 
limite mensal de 70.000 ienes)
【Limite】máximo de dois estabelecimentos por empresário

・Encorajamento para início dos serviços (50.000 ienes, apenas para 

novos no ramo de deliveries e takeouts, retroativo até o mês de fevereiro)
・Suporte financeiro para permitir a continudade do negócio
【Limite】500.000 ienes ※para continuidade por parente de até terceiro grau,

limitado em 250.000 ienes

Apoio para mudança ou melhoria do modelo de gerenciamento da empresa
・Apoio para asseio e higiene do ambiente ou melhoria da eficiência de serviço 
(ramos de alimentação ou vendas)
【Proporção】até 1.000.000 ienes: ³/4          ※ limite de 500.000 ienes

mais de 1.000.000 ienes: ¹/2         ※ limite de 2.000.000 ienes
・Ingresso no teletrabalho (todos os ramos)
【Proporção】¹/2     ※ limite de 1.000.000 ienes, 100.000 ienes por funcionário

Apoio para manter e preservar o asseio e a higiene do estabelecimento

A) Estabelecimentos de saúde  【Proporção】²/3    ※Limite de 400.000 ienes

B) Estabelecimentos de cuidados 【Proporção】²/3 ※Limite de 400.000 ienes

① Para idosos    ② Para portadores de necessidades especiais

C) Banhos públicos       【Proporção】4/5                ※Limite de 400.000 ienes

D) Salões de beleza      【Proporção】4/5                ※Limite de 200.000 ienes

・Auxílio para compra de materiais para impedir a propagação do 

coronavírus          【Limite】200.000 ienes 【Proporção】4/5

Apoio para medidas para continuidade do negócio, visando medidas positivas 
para combater o coronavírus      【Limite】500.000 ienes 【Proporção】4/5

・Suporte para juros de financiamentos nacionais (limite de 500.000 ienes)
・Suporte para prêmios Seguros de Crédtios nacionais ou provinciais (limite 
de 500.000 ienes)

・Limite de valor para financiamento: 60.000.000 ienes; juros: 1,36%→0,46%
・Sem garantia; período de carência de até 5 anos; preenchendo os requisitos, 
sem taxa de juros por 3 anos
・Limite de valor para financiamento: 80.000.000 ienes; juros: 1% (até 30.000.000 ie-
nes, os três primeiros anos são sem juros ※)       ※ Caso as vendas tenham reduzido

20% ou mais em relação ao ano anterior
・Sem prêmio para Seguro de Crédito, período de carência de até 3 anos, garantia 
“Safety Net” contra desvalorização de crédito

Provincial

Nacional

Nacional


