1.- Acesse o site da Direção Nacional de Migrações, www.migraciones.gov.ar, e na seção da
esquerda “TRAMITES”, ingressar a “Tramitación de Ingresos”

2. Na parte superior da tela encontra-se o acesso para pagar pelo sistema PROVINCIA
PAGOS (deverá clicar dentro do retângulo vermelho)
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3.- Na tela

de “Pago de Permiso de Ingreso ante Consulado Argentino”, realiza-se o
CADASTRO, unicamente no primeiro ingresso.
IMPORTANTE: Só poderá realizar-se o pago acessando o aplicativo uma vez que o
usuário esteja cadastrado no sistema e se previamente obteve a sua senha. O usuário
cadastrado não precisa ser o titular do cartão de credito ou o solicitante do visto.

4.- Informação para cadastrar-se no sistema como usuário e obter a senha:
Completar os dados de contato para criar o perfil do usuário, segundo a tela abaixo.

Os dados solicitados como (*) são obrigatórios. Clicando em “Registrese” será criado o
usuário.
IMPORTANTE: Os dados fornecidos ao sistema correspondem ao usuário, não precisando
ser o titular do cartão de credito ou o solicitante do visto
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5.-

No caso de ter usuário y não lembrar sua senha, poderá solicitá-la na opção
REGISTRO, onde poderá ingressar com seu usuário o seu e-mail.

Neste caso, será remitido um e-mail informado a senha de acesso.

6.- Uma vez que tenha usuário e senha, poderá acessar em:

7.- Dentro do sistema de pago, devem completar-se os dados da pessoa que receberá o
visto no seu passaporte.
Deverá ingressar os dados solicitados:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nome e sobrenome.
Pais de nascimento.
Tipo de documento.
Sexo.
Data de nascimento
Consulado onde solicitará o visto.
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Uma vez fornecidos os dados correspondentes, o sistema informará o valor que deve pagar.
Leve em consideração que os dados carregados não podem ser modificados uma vez
realizado o pagamento.
Verificados os dados, confirmar clicando em “Añadir”.
IMPORTANTE: O pagamento da taxa estará sujeito ao limite de compra do cartão de
credito utilizado.
O titular do cartão pode pagar em nome de qualquer outra pessoa. Não há restrições para
que a pessoa que receberá o visto seja a mesma que o titular do cartão.
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8.- Uma vez conferidos os dados, deverá confirmar o pagamento clicando “Pago”

Somente poderá apagar o comprovante antes do pagamento, clicando no carrinho na direita
da tela.

9- Confirmação do formulário e do pagamento:
Na tela aparecerá uma lenda “Tarjeta de Crédito”, onde deverão ser ingressados os dados
específicos do cartão de credito utilizado.
Para confirmar o pagamento clicar “Confirma pago”:

5
OCTUBRE DE 2013

10.-

Confirmado o pagamento pelo cartão de credito, será emitido o seguinte
comprovante:

O comprovante será enviado para o e-mail informado, devendo apresentar duas copias no
Consulado Argentino onde solicitou o visto, junto com o restante da documentação
requerida.
IMPORTANTE: É possível imprimir o comprovante diretamente da tela inicial que aparece
uma vez carregado usuário e senha. Ali deverá clicar no titulo “Mis Formularios” para
acessar o histórico de pagamentos.
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Dentro de “Mis formularios” estarão disponíveis os pagamentos realizados pelo usuário,
devendo selecionar o desenho da impressora para acessar e voltar a imprimir.
IMPORTANTE: O pagamento será verificado duas vezes: no Consulado e pelo oficial
migratório, no ingresso na Argentina.
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