INFORMATIVOS

GUIA BÁSICO DE
DIREITO À CIDADE
FLORIANÓPOLIS
SANTA CATARINA

www.spm-sc.com
(48) 9 8826-9229
(48) 9 8813-4342 (SPM SC Educação)
spm.sul4@gmail.com | spmsc.extensao@gmail.com
@spm.sc

Créditos: Maria Antônia Anicetto

SPM SC (@spm.sul4)

MIGRAR É UM DIREITO HUMANO
A Constituição Federal do Brasil de 1988 e a Lei de Migração nº
13.445 de 2017 garantem aos brasileiros e aos migrantes em
território nacional o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança, à propriedade e a todos os demais direitos humanos.
Com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas migrantes ao
município de Florianópolis, reunimos neste material as
principais informações sobre a geografia local e os serviços
básicos.
Este material contém orientações sobre: a geografia de Santa
Catarina e Florianópolis, assistência social, educação,
emprego, moradia, mobilidade, saúde, sistema bancário,
documentação e cultura.
Os informativos possuem uma versão mais completa. Para
acessar, entre no site do SPM-SC:
www.spm-sc.com/informativos-para-migrantes.
Equipe organizadora
Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa Catarina
Projeto de extensão - Direito à cidade para imigrantes
e refugiados na Grande Florianópolis: integração
aos serviços públicos e de lazer (UFSC)
Informativo atualizado em julho de 2021

CONTATOS ÚTEIS E DE
EMERGÊNCIA
Guarda Municipal
de Florianópolis
153

Conselho tutelar
0800 643-1407

Polícia Civil
181

Companhia de Melhoramentos
da Capital
32771-6800

Polícia Militar
190

Fundação Municipal do Meio
Ambiente de Florianópolis
3251-6503

Corpo de bombeiros
193

Polícia Rodoviária Federal
191

Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento
0800 643-0195

Departamento Estadual
de Proteção e Defesa ao
Consumidor
3131-5300

Centro de Atendimento
ao Cidadão
3251-6400
Instituto Nacional do Seguro
Social
INSS Florianópolis
(48) 3298-8000

Centrais Elétricas de
Santa Catarina
0800 48-0196
Defesa Civil
199

APRESENTAÇÃO LOCAL
SANTA CATARINA
Municípios
Santa Catarina conta com 295 municípios. Os principais, além da capital
Florianópolis, são: Chapecó, Blumenau, Balneário Camboriú, Joinville, Lages, Itajaí e
Criciúma.

Regiões
O estado é dividido por seis mesorregiões: o Oeste Catarinense, o Norte, a área
Serrana, o vale do Itajaí, Grande Florianópolis e o Sul Catarinense.

Polos econômicos
A economia do estado é diversificada e pode ser visualizada a partir dos polos
distribuídos por regiões.

No Norte do estado a cidade de
Joinville é o principal polo industrial,
sobretudo na área de confecções e
metal-mecânica. Jaraguá do Sul
recebe destaque também para
confecções e motores elétricos.
No Vale do Itajaí o polo das
confecções é a cidade de Blumenau.
Enquanto Itajaí tem uma economia
portuária, de processamento da pesca
e fabricação de embarcações.
A Grande Florianópolis tem sua
economia voltada para o setor de
tecnologias e turismo.

No Sul Catarinense, a cidade de
Criciúma se destaca na extração do
carvão mineral, cerâmicas e pisos.
No Planalto Serrano, Lages é um
grande centro madeireiro, de papel e
celulose, e pecuária.
As cidades de Videira, Concórdia,
Chapecó
e
Seara,
no
oeste
catarinense,
possuem
o
setor
econômico voltado para agropecuária,
frigoríficos e indústria alimentícia.

Mesorregiões de Santa Catarina

APRESENTAÇÃO LOCAL
FLORIANÓPOLIS
Clima

Ao longo do ano, a temperatura varia
de 13 °C a 29 °C e raramente é inferior
a 8 °C ou superior a 32 °C.
O verão ocorre de dezembro a março e
costuma
ser
úmido
e
quente,
tempestades no final da tarde são
frequentes nesse período.
No outono, entre março e junho, o ar
fica mais seco, o céu claro e os dias são
ensolarados, mantendo o calor até o
início da tarde, quando as temperaturas
começam a cair. Neste período, ocorrem
também a formação de nevoeiros e
ventos mais fortes.
Fonte: Google Earth, 2021.

Localização
Florianópolis é a capital do estado de
Santa Catarina, um dos três estados da
região sul do Brasil.
O município de Florianópolis é
constituído por uma Ilha e por uma
pequena parte continental.

População
Florianópolis é o segundo município com
maior número de habitantes do estado
de Santa Catarina, com mais de 508 mil
moradores (IBGE, 2020).

No inverno, entre junho e setembro, as
temperaturas caem, o tempo é mais
seco e as chuvas são menos frequentes.
No período da primavera, entre
setembro e dezembro, as temperaturas
aumentam e as chuvas aparecem com
mais intensidade.

Economia

A economia de Florianópolis é
fortemente centrada em setores de
tecnologia,
comércios
e
serviços,
sobretudo do turismo.

Municípios vizinhos

Nos municípios vizinhos de Florianópolis,
como São José e Palhoça, se encontram
uma grande área industrial.

Bairros de Florianópolis e municípios vizinhos

Região Metropolitana da Grande Florianópolis

FINANCEIRO

EMPREGO
SINE - Secretaria do Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação

Este é o maior órgão responsável pelo atendimento ao trabalhador, faz a ponte entre
empregador e possíveis funcionários. O SINE de Florianópolis fica no endereço: Av.
Mauro Ramos, 722 - Centro | Telefone: (48) 3664-0625 | florianopolis@sine.sc.gov.br
Para saber mais sobre vagas de emprego basta comparecer neste local com
documentos de identificação e currículo em mãos.

Carteira de trabalho
A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um
documento obrigatório para toda pessoa que presta
algum tipo de serviço. O modelo mais recente da
Carteira de trabalho é oferecida na forma digital. Ela está
disponível para os cidadãos através de Aplicativo para
celular.
Acesse o link para cadastro: https://servicos.mte.gov.br/

Grupos no Facebook
Vagas de emprego
Grande Florianópolis
Emprego Floripa
Empregos Grande Florianópolis

Abertura de conta
Tipos de conta

Conta-corrente: o dinheiro que você
deposita fica à sua disposição para ser sacado
a qualquer momento. É o ideal para
movimentações de dinheiro.
Conta poupança: o valor depositado é uma
aplicação financeira que rende juros ao
poupador.
Conta-salário: é uma conta aberta por
iniciativa e solicitação do empregador para
efetuar o pagamento de salários aos seus
empregados.

Cédulas brasileiras
Real - R$

Documentação básica solicitada para a abertura de uma conta (a lista de
documentos é definida por cada banco)

Onde buscar vagas?
Sites para buscar vagas:
Vagas Floripa
Banco Nacional de Empregos
ND+ Vagas
NSC Vagas
OLX Vagas
Empresa BDR

Para guardar o seu dinheiro de uma forma mais segura é aconselhado abrir uma
conta em um banco!

Trabalha Brasil
Jobbol
Infojobs
Catho
Indeed
Trovit Brasil

Dicas para se candidatar em
uma vaga
Mantenha sempre seu currículo
atualizado.
Utilize seu telefone e e-mail pessoal
para realizar contato com as
empresas.

RNM ou Protocolo de Refúgio
Documento de Identificação Original
(do país de origem)
CPF
Comprovante de residência

Bancos mais populares no Brasil
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil

Moedas brasileiras
Real - R$

MOBILIDADE
Viagens intermunicipais | interestaduais | internacionais

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rodoviária

O Governo Federal brasileiro oferece
diversos programas de assistência social.

Para viajar dentro de Santa Catarina,
para outros estados brasileiros ou
países, o acesso terrestre saindo de
Florianópolis é pelo Terminal Rodoviário
Rita Maria - Avenida Paulo Fontes, 1101 Centro.

Todas as famílias que tenham renda
mensal de até meio salário mínimo por
pessoa (aproximadamente R$522) ou 3
salários mínimos ao total da família (R$
3.135), podem se cadastrar no Cadastro
Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Aeroporto

Como fazer o CadÚnico?

O acesso aéreo é pelo aeroporto Floripa
Airport - Rod. Acesso ao Aeroporto, nº
6.200 - Carianos, Florianópolis/SC.
Transporte público
O sistema de transporte público de
Florianópolis é formado por 6 terminais
de integração - TICEN, TICAN, TILAG,
TIRIO, TISAN, TITRI. Ao utilizar uma linha
de ônibus, o usuário pode mudar de
ônibus sem precisar pagar novamente.
Com exceção de quando precisar fazer
uma troca de plataforma no TICEN,
somente usuários com cartão não
precisarão pagar duas vezes.

Cartão de ônibus
A empresa responsável pelo transporte é a Consórcio Fênix. Para ter um cartão, você
precisa ir na Central de Atendimento Intermunicipal - SETUF, localizada no
TICEN. Documentos necessários: RNM ou protocolo de refúgio, CPF, um comprovante de
residência e uma primeira recarga no valor de R$ 5.
Para informações sobre cartão de ônibus em outros municípios vizinhos acesse os sites
das empresa JOTUR - (Palhoça, São José) e Biguaçu.
Dicas de APP
floripanoponto

app.fênix

O primeiro passo para realizar o cadastro é
encontrar o CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) mais próximo da sua
residência.
CRAS Centro
CRAS Capoeiras
CRAS Canasvieiras
CRAS Saco Grande
CRAS Tapera

CRAS Trindade
CRAS Jardim Atlântico
CRAS Ingleses
CRAS Saco dos Limões
CRAS Rio Tavares

Documentos necessários:

Para o Responsável pela Unidade
Familiar
(RF),
é
obrigatória
a
apresentação do CPF.
Para as outras pessoas da família, é
obrigatória a apresentação de qualquer
um
destes
documentos
de
identificação: certidão de nascimento,
certidão de casamento, CPF, RNM,
protocolo de refúgio ou carteira de
trabalho.

Documentos não obrigatórios, mas
facilitam o cadastro:

Comprovante de endereço
Comprovante de matrícula escolar das
crianças e jovens até 17 anos.

Programas sociais
Feito o cadastro, você terá um Número
de Identificação Social (NIS) e poderá
solicitar o acesso a programas sociais.
Através do aplicativo de celular "Meu
Cadúnico" você pode acompanhar o seu
cadastro.

VACINAS

SAÚDE
O acesso à saúde no Brasil é um direito gratuito, garantido pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).

Unidades de saúde públicas e gratuitas
Unidade de pronto atendimento (UPA)
Atende casos de gravidade média
Hospital
Atende casos de alta urgência
SAMU 192
Ambulância que atende casos de alta urgência
Posto de saúde (unidade básica de saúde)
Exames, consultas e acompanhamento médico de
rotina, além de entrega de remédios e aplicação de
vacina
Para realizar um atendimento é solicitado o número do
Cartão Nacional da Saúde, que pode ser emitido pela
própria Unidade de Saúde ou em local indicado pelos
profissionais. Para a emissão do seu cartão é
importante apresentar um documento de identificação.
Este cartão tem validade nacional e é totalmente
gratuito.
Hospitais e UPAs
Hospital Florianópolis
Hospital Governador Celso Ramos
Hospital Universitário
Hospital Infantil Joana Gusmão
UPA Continente
UPA Sul da Ilha
UPA do Norte da Ilha
UPA Palhoça

}
}

Vacinação contra Covid-19

A vacinação contra o vírus da Covid-19 já começou em Florianópolis e para saber se já
chegou sua vez de vacinar basta entrar no link:
https://covidometrofloripa.com.br/chatbot e responder as perguntas necessárias.
Vacinação contra Gripe
Mesmo com a pandemia do coronavírus, tomar as outras vacinas disponíveis como a
da gripe ainda é de extrema importância, visto que é uma doença que pode gerar
sintomas graves e trazer sérias complicações. A vacina da gripe imuniza contra a
H1N1, H3N2 e mais 2 vírus Influenza e está disponível para todas as pessoas acima
de 6 meses de idade.
Para se vacinar é preciso levar documento com foto e comprovante de residência.

7h - 18h

Sujeito a alteração

Unidades Básicas de Saúde
Centro de Saúde Estreito
Centro de Saúde Capoeiras
Centro de Saúde Jardim Atlântico
Centro de Saúde Prainha
Centro de Saúde Coqueiros
Centro de Saúde Forquilhinha
Centro de Saúde Coloninha
Centro de Saúde Agronômica
Centro de Saúde Trindade
Centro de Saúde João Paulo
Centro de Saúde Saco dos Limões
Centro de Saúde Rio Tavares

Pontos fixos de vacinação (das 9h às 16h- vacina da gripe e das 7h30 às 18h30vacina do covid19 - horários podem variar):
Centro de Eventos da UFSC - R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, 570 Pantanal, Florianópolis - SC, 88040-535;
Antigo Aeroporto - Rod. Ac. ao Aeroporto, 6.200 - Carianos, Florianópolis - SC,
88047-902;
Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira - Rodovia SC-401, km 01 S/N Trevo
de - Canasvieiras, Florianópolis - SC, 88054-200;
Floripa Shopping - SC-401, 3116 - Saco Grande, Florianópolis - SC, 88032-005;
Estádio Orlando Scarpelli - R. Humaitá, 194 - Estreito, Florianópolis - SC, 88070-730.
Para mais informações e notícias sobre a vacinação em Florianópolis, acesse:
https://alosaudefloripa.com.br/noticias

EDUCAÇÃO
BÁSICA

Acesso à escola

No Brasil temos escolas privadas e públicas. As públicas podem ser da rede federal,
estadual ou municipal e são totalmente gratuitas.
O ensino básico é dividido em etapas:
educação infantil - atende crianças de até 5 anos.
ensino fundamental (1º ao 9º ano) - se divide em anos iniciais, de 6 a 10 anos, e
anos finais de 11 a 14 anos.
ensino médio (1º ao 3 ano) - última etapa da educação básica.

Educação de jovens e adultos (EJA) - modalidade de ensino destinada para aqueles que
não concluíram os estudos do ensino fundamental ou médio na "idade própria".
Para ingressar na EJA para o ensino fundamental a idade mínima é de 15 anos e
para o ensino médio a idade mínima é de 18 anos.

Matrículas

Para efetivar a matrícula os responsáveis devem apresentar pessoalmente na
unidade escolar os seguintes documentos originais:
Protocolo de Solicitação de Refúgio ou Registro Nacional Migratório (RNM) ou
qualquer documento de identificação
Histórico Escolar
Comprovante de residência, atualizado
1 foto 3x4
Carteira de Vacinação
Se acontecer do estudante não ter como apresentar algum dos documentos
solicitados, isto não é impeditivo para realização da matrícula. O acesso à
educação é um direito garantido para qualquer pessoa!

Como procurar uma escola perto da minha casa?
Para saber onde tem uma escola mais próxima da sua residência, você pode acessar
o site da Secretaria de Estado da Educação e ir na seção "busca de escolas". Ou
acessar esse site: http://serieweb.sed.sc.gov.br/cadueportal.aspx. Ao entrar na página,
primeiro selecione o município de sua residência. Depois escolha qual rede de
escolas deseja procurar e irá aparecer uma lista de possibilidades de escolas.

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

Cursos gratuitos profissionalizantes
SENAC
Programa SENAC de gratuidade: a inscrição nos cursos gratuitos são feitas de
forma presencial no polo de oferta. A garantia da vaga é por ordem de inscrição.
Para consultar os cursos, vagas e documentos necessários para a inscrição
acesse o site: https://portal.sc.senac.br/portal/psg
Unidades do SENAC em Florianópolis: Rua Silva Jardim, 360 - Prainha. (48) 32293200 | Senac Saúde e Beleza. Rua Conselheiro Mafra, 784, Centro - Edifício Galaxy.
(48) 3330-9600

IFSC
Os cursos gratuitos de qualificação profissional atendem diversas áreas.
Abrangem também cursos de idiomas. O ingresso é por sorteio. Para mais
informações
sobre
os
cursos
e
locais
de
oferta
acesse:
https://www.ifsc.edu.br/qualificacao-profissional
IGEOF
Projeto Capacitação para Todos: É uma iniciativa da Prefeitura Municipal de
Florianópolis que por meio do Instituto de Geração de Oportunidades – IGEOF e
de parceiros privados, oferece cursos para a inserção social e geração de renda.
Acesse para informações: https://capacitacaoparatodos.pmf.sc.gov.br/

EDUCAÇÃO

MORADIA
MORADIA

SUPERIOR

Formas de ingresso nas
universidades brasileiras
Vestibular
No Brasil, temos universidades públicas
e universidades privadas.
Nestas instituições o ingresso pode ser
feito a partir da nota do ENEM (Sisu) ou
através do vestibular. Todas as
informações sobre início das inscrições,
editais e datas estão nos sites.
Universidades públicas na Grande
Florianópolis: UFSC | UDESC | IFSC |
FMP | USJ
Em uma instituição privada, é possível
conseguir bolsa de 50% a 100% usando
a nota do ENEM, através do programa
PROUNI (Programa Universidade Para
Todos).
ENEM (Exame
Médio)

Nacional

do

Ensino

O ENEM é um exame a nível nacional,
acesse o site oficial para obter
informações: https://enem.inep.gov.br/.
A inscrição é feita no site e custa cerca
de R$ 85,00. É possível solicitar a isenção
da taxa de inscrição.

Admissão por transferência
Cada universidade tem seus próprios
procedimentos para transferência do
local do curso. A condição principal
costuma ser a existência de vagas. Além
da aplicação de uma prova e/ou a
análise do histórico escolar, a instituição
pode exigir uma quantidade de horasaula cursadas. Os alunos vindos de
universidades fora do Brasil também são
aceitos, desde que a universidade seja
reconhecida por órgão competente em
seu país de origem.

Como alugar um imóvel?

Validação de diplomas

Antes de escolher um imóvel, faça uma
pesquisa sobre valores cobrados na
região em que está pensando em morar
e, antes de assinar o contrato, procure
conhecer a Lei 8.245/91, a Lei do
Inquilinato, para verificar os direitos e
deveres do locador e do locatário. Pela
Lei do Inquilinato, a entrega do imóvel
ao inquilino deve estar em boas
condições de uso, sem vazamentos nas
instalações hidráulicas, sem infiltrações
e com as instalações elétricas em
perfeita ordem.

Se você já concluiu um curso superior,
você pode validar os seus estudos no
Brasil. Para isso é preciso passar por um
procedimento burocrático. Para iniciar,
você pode solicitar diretamente em uma
universidade pública que ofereça o
mesmo curso ou solicitar a mediação de
uma instituição que ofereça estes
serviços.
Documentos
solicitados
validação
RNM ou protocolo de refúgio
CPF
Diploma
Histórico de notas
Projeto Pedagógico

para

Há duas principais formas para alugar
um apartamento ou uma casa: um
aluguel privado direto com o dono ou
com a ajuda de agências imobiliárias.
Para encontrar um local vocês podem
usar sites como:
Viva Real
Classificados OLX
Zap Imóveis
Quinto Andar
Grupos no Facebook

A maioria dos proprietários exige que
você faça um depósito de três meses
como garantia em longos períodos,
porém tome cuidado para não depositar
nada antes de assinar o contrato ou ter
um acordo concreto estabelecido.

Garantias na hora de alugar

Para alugar um apartamento no Brasil,
geralmente é solicitado uma garantia de
que você pode pagar por ele. Essas
garantias podem ser uma Asseguradora,
um Depósito Caução ou um Fiador.
Asseguradora
Algumas
companhias
de
seguro
oferecem um serviço de garantia através
de comprovação de renda. Para isso
você
precisa
apresentar
um
comprovante salarial e pagar um valor
anual, dependendo do contrato.
Depósito caução
Valor pago para garantir a locação do
apartamento. Esse valor pode ser
referente a 2 ou 3 meses de aluguel,
dependendo do contrato. Esse valor
será depositado em uma conta
poupança a parte e ao final do contrato
ele deve ser devolvido ao locador.
Fiador
É preciso encontrar uma pessoa que
assuma a responsabilidade financeira se
algum imprevisto financeiro acontecer.

CULTURA
Serviços e programas culturais
Bibliotecas públicas
Possuem acesso livre e é possível realizar um cadastro para o empréstimo de livros.
Biblioteca Pública Municipal Profº Barreiros Filho - R. João Evangelista da Costa, 1160 Estreito
Biblioteca Pública de Santa Catarina - R. Ten. Silveira, 343 - Centro
Museus
Museu Histórico de Santa Catarina - Palácio Cruz e Sousa - Praça XV de Novembro, 227
- Centro
Museu de Arte de Santa Catarina - Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica
Museu Victor Meirelles - Rua Victor Meirelles, 59 - Centro
Feira Culinária do Imigrante
Comidas e produtos oferecidos por migrantes de vários países. Se você tem interesse
em expor seu produto e fazer parte da Feira, entre em contato presencialmente ou
fale conosco.
Terça-feira na Catedral Metropolitana de Florianópolis localizada na Praça XV de
Novembro. Sexta-feira na Rua Francisco Tolentino, próximo ao Camelódromo, no
Centro de Florianópolis. Final de semana na Ponte Hercílio Luz.
CIC - Centro Integrado de Cultura
O CIC é um espaço que reúne diversas formas de manifestação da cultura artística de
Santa Catarina. O centro abriga: salões de exposição, bibliotecas setoriais, cinema com
sessões gratuitas, o Teatro Ademir Rosa, o Museu de Arte de Santa Catarina, o Museu
da Imagem e do Som, as Oficinas de Arte, a Escolinha de Arte, entre outros eventos
culturais gratuitos. Para informações sobre programações, entre no site:
http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/cic.
ID Jovem - Benefícios para jovens até 29 anos
A Identidade Jovem (ID Jovem) é o documento que possibilita acesso aos benefícios de
meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas
ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, conforme disposto
no Decreto 8.537/2015. Para emitir a ID Jovem, se você já possui CadÚnico, é só
acessar o site: https://idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem e realizar o cadastro com
o número do NIS.

DOCUMENTAÇÃO
Polícia Federal

Local em que é feito os documentos de regularização migratória e refúgio.
Para ser atendido é necessário agendar previamente no site da instituição:
www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao, de acordo com a demanda requerida.
Regularização dos documentos durante a pandemia
A partir da Portaria Nº 21-DIREX/PF, de 2 fevereiro de 2021, o prazo de regularização
dos documentos expirados após 16 de março de 2020 foi extendido e segue até o
dia 16 de setembro de 2021. Ou seja, nesse período não serão cobradas taxas ou
multas por documento vencido no período mencionado. Por isso, se você estiver
com seu documento vencido, procure uma unidade da Polícia Federal para se
regularizar até o dia 16 de setembro deste ano.
Superintendência Regional - Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4744 - Agronômica
Telefone: (48) 3281-6500 | Plantão (24h): (48) 3281-6665 | Recepção: (48)32816666 | Email: gab.srsc@dpf.gov.br | Horário de funcionamento: das 08 às 12 e
das 14 às 18 horas.
Defensoria Pública da União - DPU
Se você não consegue obter algum documento ou procedimento que é seu por
direito, a Defensoria é a instituição que pode te ajudar. O auxílio jurídico gratuito e
atendimento a migrantes é feito por ordem de chegada presencialmente.
DPU/SC - Rua Frei Evaristo, 142 - Centro, Florianópolis
Telefone: (48) 3221-9400 | Plantão (noturno e final de semana): (48) 99858-0043
E-mail: dpu.sc@dpu.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 10h às 16h
Em razão da pandemia, a unidade de Florianópolis da Defensoria Pública da
União está atendendo de forma remota. O contato deve ser feito em dias úteis,
das 9h às 17h, pelo WhatsApp institucional: (48) 3221-9420.

Receita Federal

Se você tiver algum problema com o seu CPF, você pode recorrer à Receita Federal.
Rua Claudino Bento da Silva - Centro, Florianópolis. Telefone: (48) 3229-2000.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

