
Circular

Número de Referência: CI Circular SIC nº 002/2021
Interessado: Fundacão Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente
Assunto: Cobrança de custas na reprodução de documentos

Considerando o disposto na Lei de Acesso à Informação nº 12.527/11,

"Artigo 12 - O serviço de busca e fornecimento da informação é
gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo
órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá
ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento
do custo dos serviços e dos materiais utilizados."

Considerando o disposto no Decreto nº 58.052/2012:

"Artigo 16 - O serviço de busca e fornecimento da informação é
gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo
órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá
ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento
do custo dos serviços e dos materiais utilizados, a ser fixado em
ato normativo pelo Chefe do Executivo."

 

Considerando o disposto na Portaria Administrativa nº 203/11 que estabelece a rotina
para recolhimento de custas referentes à reprodução de documentos,

       "Artigo 4º - [...]

§ 2º - O valor unitário da cópia reprográfica corresponderá a
0,02 UFESP. O valor atualizado da UFESP para o cálculo do
montante a ser cobrado deverá ser obtido por meio de consulta
no site www.fazenda.sp.gov.br (legislação>tributária>pesquisa) ;"
e,              

Com base na informação divulgada pela Divisão de Finanças desta Fundação, por meio
do Comunicado DF 002/2021,

"o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP

Governo do Estado de São Paulo
Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente

ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA ORGANIZACIONAL

Classif. documental 006.01.10.001

F
U

N
D

C
A

S
A

S
P

M
E

M
20

21
00

52
4A

Assinado com senha por LEANDRO TIMOSSI DE ALMEIDA - 22/01/2021 às 13:12:01.
Documento Nº: 12733086-1074 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12733086-1074

https://linksiga.trf2.jus.br


para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021 será de R$ 29,09
(vinte e nove reais e nove centavos)."

Informamos que o valor correspondente à reprodução de documentos no âmbito
desta Fundação no exercício de 2021 é de R$0,58 (cinquenta e oito centavos) por
cópia. 

São Paulo, 22 de janeiro de 2021.

 

LEANDRO TIMOSSI DE ALMEIDA
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA I
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