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8. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 a) Chancelas 

   Apresentamos a seguir, uma amostra das principais 

chancelas e respectiva finalidade, estampadas em documentos durante nossa 

atividade diária. 

 

CHANCELA IMAGEM FINALIDADE 

 

TRANSBORDO 

 

 

Utilizado quando há 

mudança do meio de 

transporte. Chancelado 

na Carta de Maritimo 

para autorizar o 

Tripulante Marítimo a 

prosseguir viagem  

 

DEPORTAÇÃO 
SUMÁRIA 

 

Utilizado quando é 

realizada uma 

Deportação sumária de 

estrangeiro que deixou 

de cumprir anterior 

Notificação. 

 

 

REPATRIAÇÃO 
 

Utilizado nos casos de 

Impedimento de ingresso 

de estrangeiro no 

território nacional. 

 

NOTIFICAÇÃO 

 

 

Utilizado quando é 

realizada qualquer 

notificação a estrangeiro 

por estada irregular.  
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MULTA 
REECOLHIDA 

  

Utilizado quando é 

realizado um Auto de 

Infração em desfavor de 

estrangeiro e o mesmo 

recolhe o valor pecuniário 

por ocasião da saida. 

 

MULTA NÃO 
REECOLHIDA 

 
 

Utilizado quando é 

realizado um Auto de 

Infração em desfavor de 

estrangeiro e o mesmo 

não recolhe o valor 

pecuniário por ocasião da 

saida. 

 

“BRASÃO” 

  

Utilizado em papéis 

diversos quando 

necessário uma chancela 

oficial do DPF. 

 

CANCELADO  

Destinado a tornar SEM 

EFEITO determinados 

atos já realizados. 

 

“PESSOAL”  

Destinado a identificar o 

servidor que praticou o 

ato. 

 

“CONFERE 
COM 

ORIGINAL” 

 

Destinado a dar 

autenticidade em 

conformidade com o 

original do documento 

apresentado no âmbito 

do DPF.  
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RECEBIMENTO 

 

Tilizado quando é 

recebido um documento 

externo devendo ser 

aposto respectivamente a 

DATA e HORA que 

efetivamente foi recebido 

pelo servidor. 

 

MULTA 
RECOLHIDA  

Utilizado quando do 

pagamento em momento 

posterior de multa não 

recolhida. 

 

MIGRAÇÃO 

 

Utilizada nos documentos 

de viagem por ocasião 

dos movimentos 

migratórios dos 

estrangeiros e residentes. 

 

   Existem ainda outras chancelas específicas de nosso trabalho 

que deixamos de apresentar em virtude da sua utilização de forma excepcional. 

 


