
DECRETO 3460/2006
 “Dispõe sobre a segurança e o controle
do uso da chancela mecânica ou
eletrônica.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de agilização do procedimento de
cobrança da Dívida Ativa Municipal; e

CONSIDERANDO o previsto no §2º do artigo 6º da Lei n.º 6.830/80;

D E C R E T A:

Artigo 1º - O termo de inscrição em Dívida Ativa do Município, a
Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial da execução fiscal, observadas as
normas de segurança e controle de uso dispostos neste Decreto, poderão ser subscritos por
chancela mecânica ou eletrônica.

§ 1º - A chancela mecânica, também denominada assinatura ou
autenticação mecânica, deverá ser a reprodução exata de assinatura de próprio punho e
descrição do cargo de Procurador Fiscal e do Chefe da Divisão de Dívida Ativa e
Cobrança, resguardada por características técnicas obtidas por impressão de segurança ou
por máquinas especialmente destinadas a esse fim, mediante processo de compressão.

§ 2º - À chancela eletrônica aplicam-se os mesmos atributos da
mecânica, exceto o processo de compressão, substituído pelo emprego de recursos da
informática.

§ 3º Fica vedada a utilização da chancela mecânica ou eletrônica
para outros fins que não aqueles previstos no "caput" deste artigo.

Artigo 2º - Para implantação da chancela eletrônica, as imagens
colhidas para os fins do artigo 1º serão repassadas pelo Procurador Fiscal e pelo Chefe da
Divisão de Dívida Ativa e Cobrança ao Departamento de Tecnologia e Informação, a fim de
instruir os procedimentos indispensáveis à aposição de referida chancela no documentário



de inscrição do débito em Dívida Ativa do Município e de ajuizamento da execução fiscal
respectiva.

Parágrafo único – Compete ao Departamento de Tecnologia e
Informação, na operacionalização da chancela eletrônica, a adoção de medidas de
segurança que confiram o restrito e o seguro manuseio dos autógrafos, estando
expressamente vedado o uso destes para fins diversos daqueles relativos à subscrição do
termo e da certidão de inscrição do débito em Dívida Ativa do Município e da petição inicial
da execução fiscal.

Artigo 3º - A impressão da chancela mecânica ou eletrônica no
documentário respectivo deverá ser efetuada com tinta tipográfica magnetizável ou não
magnetizável, na cor preta ou ciano, de aderência permanente.

Artigo 4º - Compete ao titular da chancela zelar pela sua correta
utilização, devendo comunicar de imediato, por escrito, à chefia imediata, qualquer
irregularidade identificada.

Artigo 5º - A indevida utilização da chancela, de que resulte ou não
prejuízo à Fazenda Municipal, caracterizará infração funcional, a ser apurada em processo
administrativo disciplinar, sem prejuízo de responsabilidade penal e civil, conforme o caso.

§1º - Compete exclusivamente à Procuradoria Fiscal do Município o
protocolo judicial de todo e qualquer documento subscrito pelos meios de que trata este
Decreto.

§ 2º - Aplica-se o disposto no "caput" ao prestador do serviço de
informática e a seus agentes, no que couber.

Artigo 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,  19 de junho de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

ANA/mcsc
Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
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