
 

 

 

Gestores Municipais de Assistência Social e Trabalhadores do SUAS 

 

A FECAM e as Associações de Municípios, por meio do Colegiado Estadual de Assistência 

Social, elaborou essa minuta inicial para elaboração do protocolo, orientamos que os Municípios, de 

forma intersetorial e interinstitucional, organizam e planejam de ações da rede no atendimento ao 

migrante, o que vai garantir qualidade e agilidade aos trabalhadores no atendimento. O Colegiado 

Estadual de Assistência Social entende que a atenção ao migrante perpassa por várias áreas da política 

pública e demais órgãos.  

A produção desse protocolo por parte dos Municípios será um avanço fundamental e demonstra 

compromisso na garantia dos direitos humanos dos migrantes, considerando sua chegada e 

permanência em Santa Catarina. No Estado contamos com a Diretoria de Direitos Humanos, vinculada 

a Secretaria de Desenvolvimento Social, que por meio da Gerência do Imigrante, poderá auxiliar os 

Municípios no decorrer da construção e elaboração deste protocolo, para além da FECAM e das 

Associações de Municípios. Importante destacarmos a importância do trabalho e da atuação 

intersetorial no atendimento a migrantes, articulando as ações municipais.  

 Segue a sugestão de Minuta, a qual deverá ser qualificada e adequada a realidade local de cada 

Município.  

 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL¹ 

 

Definição de “migrantes em situação de vulnerabilidade”: migrantes ou grupo de migrantes com a 

capacidade limitada de evitar, resistir, lidar ou recuperar-se do risco potencial ou situação de violência, 

exploração ou abuso que são expostos ou vivenciam no contexto migratório. Essa capacidade reduzida 

é o resultado da interação particular de fatores individuais, familiares, comunitários, estruturais (OIM). 

Migrante é o termo amplo, que contempla desde quem veio de outro Estado ou outro País.  

 

Contextualização do migrante no Município (qual a nacionalidade, país, o que motivou a vinda ao 

município, quantos membros da família, legislações de referência nacional, estadual e municipal que 

embasam a construção deste protocolo...) 

 

 



 

 

 

ENCAMINHAMENTO DE ACORDO COM AS VULNERABILIDADES E NECESSIDADES 

IDENTIFICADAS 

 

RESPOSTAS IMEDIATAS 

 

Serviço Órgão Tipo de Assistência 

Documentação  Policia Federal  

DPU 

 

Consulado ou Embaixada 

 

 

Receita Federal  

 

CRAS 

Regularização 

migratória/Solicitação de refugio  

 

2 vias de documentos do país de 

origem/Certidões consulares  

 

Emissão do CPF  

 

Cadastro Único e sempre que 

necessário apoio nos 

encaminhamentos para acesso aos 

documentos 

Abrigo e Acomodação  

 

Equipamentos de 

Acolhimento, 

conforme a realidade 

de cada Município  

Centro Pop (pessoas em situação de 

rua) 

 

 

 

Casa de Passagem ou abrigos 

provisórios/alojamentos 

Acolhimento, Ducha e higiene 

Pessoal, Alimento, Guarda de 

pertences, endereço para cadastro 

único 

 

Acolhimento, Dormitório, Ducha e 

higiene Pessoal, Alimento, 

Alimentação  CRAS 

 

Centro Pop 

 

Outras Parcerias  

Cesta Básica – benefício eventual  

 

Almoço e lanche  

 

Almoço, cesta básica, lanche 

Saúde e Bem Estar  Secretaria Municipal de Saúde 

 

Emissão do cartão SUS  

 



 

 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

 

 

 

Atendimento Materno Infantil 

   

Outros atendimentos – maternidade 

e atendimento de emergência de 

acesso do Município 

Consultas, Solicitação de exames, 

Distribuição de medicamentos e 

Acompanhamento psicossocial  

 

Acompanhamento pré-natal 

 

Citá-los aqui  

Educação e 

Capacitação  

Secretaria Municipal de Educação  

 

 

 

 

 

 

CRAS 

Reinserção escolar  e Cursos de 

Língua  

 

Centro de Educação de Jovens e 

Adultos - EJA  

 

Parceria com as Universidades – 

Cursos de Línguas e outros  

  

Oportunidade de qualificação  

Emprego, Meios de 

Subsistência e Geração 

de Renda  

Secretaria de Trabalho/Ministério 

da Economia   

 

CRAS  

 

 

SINE   

 

 

Sistemas S – Sebrae, Senac, Sesi 

Emissão da Carteira de Trabalho 

 

 

Orientação para cursos 

profissionalizantes  

 

Inclusão na base nacional de 

emprego, apoio a elaboração do CV 

 

Cursos Técnicos e 

Profissionalizantes 

Assistência Legal  Policia Federal  

 

 

Justiça Federal  

 

Inserção no programa de proteção à 

vítima 

 

Fazer a solicitação de opção de 

nacionalidade 



 

 

 

Defensoria Pública da União e/ou 

Defensoria Pública Estadual  

 

Assistência Jurídica Individualizada  

em caso de violação da garantia de 

direitos dos migrantes  

 

Observação: Existem Organizações da Sociedade Civil em SC, que apoiam todos esses processos - 

Cáritas, Serviço Pastoral dos Migrantes, Círculos de Hospitalidade, Agência Adventista de 

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – ADRA, Pastoral do Imigrante, Universidades, 

Associações entre outros.  

 

RESPOSTA A LONGO PRAZO  

 

Retorno e reintegração  Consulado ou Embaixada 

 

 

Organização Internacional para as 

Migrações   

Orientação e apoio de retorno ao 

país de origem 

 

Orientação e apoio de retorno ao 

país de origem, em casos em que o 

retorno não possa ser apoiado pelo 

país de origem e em que existam 

vulnerabilidades específicas a serem 

avaliadas individualmente 

Busca Familiar e 

realocação  

CRAS, Centro Pop ou CREAS  Apoio ao estabelecimento de 

contato familiar e translado para 

reunião familiar  

 

Contatos dos órgãos Estaduais e Federais de apoio ao atendimento ao Imigrante (consultar a 

Diretoria de Direitos Humanos para acesso aos contatos na Região):  

 

 

¹Elaborado pelo Colegiado Estadual de Assistência Social -COAS, vinculado a FECAM e as Associações de 

Municípios, a partir da referência do Protocolo construído pelo Município de Foz do Iguaçu em parceria com a 

IOM UN MIGRATION, UNODC e UNICEF, 2018.  

 


