
REDES DE ACOLHIMENTO 
E ATENDIMENTO 

À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA







CMPPMulher
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres 

Órgão ligado ao Gabinete do Prefeito. Tem o papel de articulador nas 
questões de Políticas Públicas relacionadas à mulher, facilitando a 
co-relação entre entidades governamentais e não governamentais. 
Participa das ações, campanhas e projetos dando visibilidade a participação 
da mulher. Participa da Comissão Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
Mulher, que discute leis e projetos relacionados à causa, na intenção de levar 
as demandas da populaçâo. Além disso, participa da Rede de Atenção às 
Pessoas em Situação de Violência (RAIVS).

COMDIM - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é composto por 
órgãos governamentais e não governamentais, por meio de 
eleições, para tratar de assuntos relacionados à mulher. Através de 
uma interlocução entre o governo e a sociedade civil, visa fiscalizar, 
orientar e incentivar ações voltadas ao direito e representatividade 
feminina. 

CONTATO

Rua Tenente Silveira, 60, Mezanino - Prefeitura de Florianópolis, Centro.
(48)3251-6372
Email: cmppmulher@pmf.sc.gov.br
Horário de Funcionamento: 10 às 19hrs (Segunda à Sexta)

6ªDPCAMI - 6ª Delegacia de Proteção à Criança, 
Adolescente, Mulher e Idoso

A 6ª DPCAMI tem um espaço destinado exclusivamente para o 
atendimento à mulheres, que são acolhidas por psicólogos policiais. Após 
o atendimento, sendo o caso de registro de Boletim de Ocorrência, elas 
são atendidas em uma sala específica, onde podem fazer o requerimento 
das Medidas Protetivas de Urgência, deixando de repetir os fatos duas 
vezes.



CONTATO

CREMV 
Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência 

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 
(CREMV) é um serviço da Prefeitura de Florianópolis através da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social. É um equipamento essecial do Programa de 
Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, oferecendo 
espaço de acolhimento e atendimento social, psicológico e orientação 
jurídica individual ou em grupo. Possui parcerias com a Defensoria Pública e 
a 34ª Promotoria de Violência Doméstica da Capital para casos de Medida 
Protetiva.

No final de 2013, as mulheres em situação de violência passaram a 
contar com a primeira Casa de Passagem Municipal. Os 
encaminhamentos são feitos através do Centro de Referência e 
Assistência às Mulheres Vítimas de Violência (CREMV) ou pelo 6º 
Distrito Policial de Proteção da Mulher. Na Casa, há atendimento 
individualizado, especializado e o acolhimento é provisório. O local é 
inserido na comunidade e possui características residenciais, 
proporcionando um ambiente acolhedor e respeitando as 
condições de dignidade de cada mulher.

CASA DE PASSAGEM

Público Alvo: Mulheres acima de 18 anos, em situação de rua e/ou 
violência acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e 
adolescentes) que não estejam sob risco de morte e que necessitam 

de proteção em ambiente seguro e acolhedor.

Rua Delminda da Silveira, s/nº - ao lado da 6ª DP da Capital, Agronômica.
(48)3224-7373 e (48)3224-6605
Email: cremv@pmf.sc.gov.br
Horário de Funcionamento: 08 às 19hrs (Segunda à Sexta)



RAIVS 
Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual

Conta com profissionais da esfera Municipal, Estadual e Federal, incluindo 
técnicos de entidades não governamentais. No protocolo online de 
Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual estão 
descritas as competências de cada instituição integrante da RAIVS, os 
procedimentos clínicos, laboratoriais e de interrupção legal de gestação, as 
profilaxias pós exposição à Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 
HIV, as técnicas de coleta de vestígios, assim como o fluxo das pessoas para 
acessar aos serviços de atenção.

Link para o protocolo: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude

Secretaria Municipal de Saúde
Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100 – Trindade.
(48)3239-1571.
RAIVS: (48)3239-1542 e (48)3239-1591

ONDE PROCURAR ATENDIMENTO
É importante procurar o atendimento nos serviços de referência 
especializados da saúde nas primeiras 72 horas para receber 
cuidados especializados.
 Crianças de 0 a 14 anos: Procurar a pediatria do Hospital 
Infantil Joana de Gusmão
 Mulheres: Procurar a Maternidade Carmela Dutra ou a 
emergência do Hospital Universitário
 Homens: Procurar a emergência do Hospital Universitário.

*A autoridade policial comparece ao serviço de saúde onde a pessoa está sendo 
atendida para realizar os trâmites legais, como o BO, exame de corpo delito e 
coleta de vestígios. 
*A comunicação do fato para a autoridade policial é obrigatória quando envolve 
pessoas com idade inferior a 18 anos, superior a 60 anos e outros vulneráveis. Para 
outras faixas etárias esta notificação está vinculada/associada à decisão da 
pessoa que sofreu violência em querer registrar o fato via BO.

CONTATO



As medidas podem estabelecer o afastamento do agressor do lar; a 
proibição de contato ou aproximação com a vítima, familiares ou 
testemunhas; prestação de alimentos e proteção dos filhos.
No caso de descumprimento da medida, a vítima pode procurar novamente 
a delegacia, o Ministério Público ou a vara judicial para registrar nova queixa.
Pedidos de separação, divórcio, divisão de bens, pensão alimentícia ou 
guarda dos filhos devem ser realizados na Vara da Família por meio de 
advogado ou por meio da Defensoria Pública.

Disque Denúncia Municipal: 0800 643 1407
6º Distrito Policial de Proteção Mulher: (48)3665-6528
Juizado da Violência doméstica e familiar: (48)3287-6500
34ª Promotoria de Justiça: (48)3251-5836
21ª Defensoria Pública: (48)3665-6370

CONTATOS

O QUE FAZER
Para pedir uma medida protetiva é preciso procurar uma delegacia, 
de preferência especializada, para fazer o registro da ocorrência. 
Medidas protetivas podem ser solicitadas nas delegacias, no 
Ministério Público, na Defensoria Pública ou na vara judicial que 
atende os casos de violência doméstica.

O programa está estruturado a partir de três eixos: ações proteção, 
policiamento direcionado ao problema e solução tecnológica. O atendimento 
é feito através de uma  guarnição específica denominada de ‘’Patrulha Maria da 
Penha’’ para qualificar o atendimento a mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. A Patrulha Maria da Penha é composta por no mínimo 
dois policiais militares, sendo um deles, necessariamente, do sexo feminino.
A implantação da patrulha é recomendada para as cidades com incidência 
significativa de violência doméstica e familiar, bem como para cidades com 
mais de 100 mil habitantes.

REDE CATARINA DE PROTEÇÃO

MEDIDA PROTETIVA



TELEFONES ÚTEIS

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (CMPPM) 
(48)3251-6372
Coordenadoria Estadual da Mulher (CEM)
(48)3664-0814
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM)
(48)3251-6161
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM)
(48)3664-0631
Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica (CEVID)
(48)3287-2636

6º Distrito Policial de Proteção Mulher
(48) 3665-6528

Centro de Ref. Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CREMV)
(48)3224-7373
Rede de Atenção Int. às Pessoas em Situação de Violência Sexual (RAIVS)
(48)3239-1591
Acolhimento de Vítimas de Violência Sexual (ACOLHE HU/UFSC)
(48)3721-9153
Hospital Universitário
(48) 3251-9105

Secretaria Municipal de Assistência Social
(48) 3213-5586 
Denúncia Polícia Civil Whatsapp
(48) 98844-0011


