Aviso aos estrangeiros que terão os vistos de
permanência vencidos durante o Golden Week (GW)

Já deu entrada na “Solicitação de
permanência” antes do feriadão?
Período de solicitação
- Solicitação de mudança de status de permanência.
A partir da data que gerar o motivo para a mudança do status de
permanência, até antes da data de expiração do período do mesmo.
- Solicitação de renovação do período de permanência.
Antes da data de expiração do período de permanência (a partir de
cerca de três meses antes de expirar o prazo de permanência, no caso
de uma pessoa que possui o período de permanência acima de 6
meses).
- Solicitação para obtenção do status de residência.
Dentro de 30 dias a partir da data que gerou o motivo para a
obtenção do status de permanência.

Tratamento
no sistema
atual

Caso o último dia do período de
solicitação etc., for um feriado.
- Solicitação para obtenção do status de residência.
Caso o último dia do período de solicitação for um feriado, o referido período será
estendido até o 1º dia em que o escritório de imigração esteja aberta após o feriado.
- Solicitação de mudança de status de permanência e Solicitação de renovação do
período de permanência.
Caso a data de expiração do período de permanência seja no feriado, a solicitação
será recebida como se estivesse sendo feito dentro do período de solicitação
normal, se esta solicitação for apresentada na imigração no 1º dia de funcionamento
logo após o feriado.

Faça a sua solicitação
antecipadamente!!
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GW
Dias fechados (Não aceitamos a solicitação de permanência, mesmo que
seja o último dia do período de solicitação)

Agência de Controle de
Imigração e Permanência
Secretaria de Controle de
Imigração e Permanência

Central de informações Gerais
Permanência de estrangeiros
0570-013904
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Possível fazer a
solicitação

27

Maio

Aos que tiverem o seu visto
de permanência vencido
durante o GW, façam a
solicitação nesta data, sem
falta.

