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Informamos que, em razão das medidas sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, o 

atendimento a migrantes na Unidade de Registro de Estrangeiros - URE/DELEMIG, na PF do 

Aeroporto Internacional de Salvador, apenas está sendo efetivado mediante AGENDAMENTO 

ELETRÔNICO PRÉVIO e OBRIGATÓRIO no portal do Governo Federal, seguindo os passos do link 

abaixo: 

https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao 

No portal também estão disponíveis informações detalhadas sobre documentação exigida em 

cada caso (diversos tipos de autorização de residência, refúgio e naturalização, etc.), 

impressão do formulário específico e boleto para recolhimento de taxas GRUs. 

Caso tenha dificuldade ou não consiga concluir o preenchimento do formulário ou o 

agendamento do seu atendimento, ou qualquer outra falha ou erro no prosseguimento da 

solicitação pelo portal, sugerimos alterar o navegador de internet utilizado (Safari, Explorer, 

Mozilla, Google Chrome, etc). Caso, mesmo trocando de navegador, não consiga concluir o 

agendamento, sugerimos tentar mais tarde em um outro computador. Ressaltamos também 

que alguns navegadores de aparelho celular não são compatíveis com o sistema de 

agendamento da PF, razão pela qual é recomendável que o preenchimento e agendamento 

sejam efetivados preferencialmente em computador pessoal (PC).  

Ressaltamos, por fim, que, por determinação da Direção-Geral da PF, em razão da pandemia 

todos os prazos migratórios estão suspensos por tempo indeterminado desde de 16/03/2020, 

incluindo os prazos de vencimento de protocolos, de Carteiras CRNMs e inclusive os prazos de 

estada de visitantes no País, não havendo qualquer prejuízo ou multa para migrantes que 

estejam com tais prazos vencidos após a referida data (16/03/2020). Portanto, não se 

preocupe se seu agendamento ficou para data posterior ou próxima do vencimento do seu 

prazo, você não poderá ser penalizado por isso. 

 

Atenciosamente, 
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