
Lei de Acesso à Informação (LAI)

1) Qual é a motivação?

2) Como é solicitada?

3) Documentos necessários

20 dias, prorrogáveis por mais 10

Cópias simples em suporte papel ou meio 

digital

6) Valor

7) Retirada Expediente do Gabinete do Prefeito – 4º andar.

COMPARAÇÃO ENTRE A CIT (Certidão de Inteiro Teor) e LAI 
(Lei de Acesso à Informação – Cópia simples de processo administrativo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

É um direito do cidadão, amparado pelo 

nº 18.050/13. As cópias de documentos originais 

são autenticadas e configuram documento de 

valor legal e instrumento para defesa de direitos 

ou esclarecimento de situações.

Decreto 

Por meio de preenchimento de formulário 

da Prefeitura – Impressos – Chefia de Gabinete 

do Prefeito – FO768-A I – Solicitação de Certidão 

de Inteiro Teor – anexo I ou Portal  da Prefeitura – 

Administração – Urbanismo – Formulários – 

Documentos Diversos- FO768-A I – Solicitação 

de Certidão de Inteiro Teor – anexo I) e entrega 

no Protocolo Geral ou postos descentralizados.

(Portal 

- Cópia do documento pessoal do solicitante. - 

Procuração e cópia do documento pessoal do 

outorgado (quando for o caso). IMPORTANTE: É 

necessário indicar, no formulário, a motivação 

relativa aos fins e razões do pedido da 

solicitação.

Preenchimento dos dados da Guia de 

Atendimento 156.

4) Prazo para resposta à 

solicitação

15 dias corridos para atendimento, contados a 

partir do próximo dia útil da solicitação.

5) Forma de apresentação 
    (suporte físico da informação)

Cópia autenticada do processo administrativo, 

em suporte papel

R$0,09/folha PB em papel tamanho A4, 

R$0,24/folha colorida em papel tamanho A4, 

R$0,18/folha em papel tamanho A3 (podem 

haver outros custos adicionais, dependendo das 

necessidades), R$2,00, se houver mídias no 

processo – Isenções de acordo com o art. 13 do 

Decreto 18.050/13.

Caso seja cópia simples em suporte papel: 

R$0,09/folha PB em papel tamanho A4, 

R$0,24/folha colorida em papel tamanho A4, 

R$0,18/folha em papel tamanho A3, R$2,00 se 

a cópia for em mídia de CD. Haverá o custo de 

R$1,50 pela emissão do boleto. Não há custo 

para cópias digitalizadas e enviadas por e-

mail. - Isenções de acordo com o art. 28 do 

Decreto 17.630/12.

Serviço de Atendimento ao Cidadão, caso seja 

suporte papel ou mídia digital (CD-ROM, pen 

drive). O solicitante pode receber as cópias 

digitalizadas por e-mail, caso seja sua opção.

Clique aqui para acessar o formulário  de Solicitação de Certidão de Inteiro Teor – ANEXO I - FO768-A I

Certidão de Inteiro ou Parcial Teor (CIPT)

Por meio do Serviço de Atendimento ao 

Cidadão 156: presencialmente (Paço Municipal 

e postos descentralizados), telefone 156 

(somente em Campinas) ou (19) 2116-0800 

(para outras cidades) ou Internet (Portal da 

Prefeitura - Portal da Transparência – Faça seu 

pedido de informação) ou 156 (no menu vertical 

à direita) – Solicitação de Informações (Lei de 

Acesso à Informação).

É um direito do cidadão, amparado pela Lei 

Federal nº 12.527/11, regulamentada pelo 

Decreto nº 17.630/12.

http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/-FO768_anexo%20I.pdf
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