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GLOSSÁRIO DE ESPÉCIES DOCUMENTAIS 

DA RESOLUÇÃO SG-57, DE 30-9-2019 
 

 

DOCUMENTOS SIMPLES OU AVULSOS: 
 

Alvará: Documento que autoriza, certifica ou concede licença, por tempo determinado, 

para a realização de atos ou eventos. Ou que registra provisão especial por meio do qual 

juiz autoriza, aprova ou confirma certo ato, estado ou direito. Competência de 

assinatura: Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, 

II, b) ou juízes. 

 

Ata: Documento que registra, resumidamente, as ocorrências de uma reunião, 

assembleia ou sessão. Embora com conteúdo sucinto, os relatos dos fatos transcritos 

numa ata devem apresentar o máximo de fidelidade e precisão. Competência de 

assinatura: Participantes da reunião, assembleia ou sessão. 

 

Atestado: Documento que registra declaração feita a partir de uma realidade ou de um 

fato constatado. Em geral, é elaborado em favor de uma pessoa e confeccionado a seu 

pedido. Costuma-se confundir o atestado com a certidão por conta da redação similar, 

porém o atestado é uma declaração, enquanto a certidão é uma transcrição fiel do 

original. 

Competência de assinatura: Autoridade ou gente competente da administração (Lei 

10.177/98, art.12, II, b) ou juízes. 

 

Autorização: Documento que registra permissão ou consentimento expresso para que 

algo seja cumprido. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Carta: Documento que registra comunicação de teor variado entre particulares ou de 

um particular para uma autoridade pública. E/ou documento de correspondência do 

alto escalão da administração pública em comunicações sociais decorrentes de cargo e 

função públicos. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Certidão: Documento que registra a transcrição de algo já registrado em documento de 

assentamento, elaborado segundo as normas notariais ou jurídico-administrativas. A 
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certidão pode ainda ser retirada de um processo, livro ou documento existente em 

repartição pública e passada, senão por notário, por funcionário autorizado. Costuma-

se confundir a certidão com o atestado por conta da redação similar, porém a certidão 

é uma transcrição legitimada, enquanto o atestado é uma declaração. Competência de 

assinatura: Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, 

II, b). 

 

Certificado: Documento que registra declaração garantidora da veracidade de um fato, 

de um estado de coisas, o bom estado ou o funcionamento de um objeto/equipamento. 

Assemelha-se ao atestado que, entretanto, é elaborado, usualmente, em relação à 

pessoas. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Convite: Documento por meio do qual é solicitada a presença de alguém em evento ou 

reunião, não garantido o comparecimento do convidado. Competência de assinatura: 

Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

Convocação: Documento por meio do qual se determina a presença em depoimento, 

evento ou reunião. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Comprovante: Documento que registra a realização de uma despesa, de uma transação 

ou de um ato. Usualmente, é apresentado formato de recibo ou nota. Competência de 

assinatura: Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, 

II, b). 

Declaração: Documento que registra a manifestação de uma opinião, conceito, 

resolução ou observação. Competência de assinatura: Autoridade ou agente 

competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Decreto: Documento que registra ato administrativo que pode ser expedido pelos 

poderes Judiciário, Legislativo ou Executivo, com força obrigatória, destinado a 

assegurar ou promover a ordem política, social, jurídica ou administrativa, podendo 

ainda ter por objetivo regulamentar uma lei, fixar normas administrativas, nomear, 

promover ou demitir funcionários. Competência de assinatura: Governador. (Lei 

10.177/98, art.12, I, a). 

 

Deliberação: Documento que registra ato administrativo decisório sobre assunto 

submetido a estudo e à decisão, praticado por órgão colegiado. Competência de 

assinatura: Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, 

I, c). 
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Despacho: Documento que registra decisão, ordem ou opinião de autoridade 

competente sobre assunto submetido à apreciação, visando dar prosseguimento a 

processo ou expediente. Destinado ao interessado ou às outras unidades da 

administração pública. Competência de assinatura: Governador, Procurador, Secretário 

de Estado, Secretário Adjunto, Chefe de Gabinete, Coordenador, Presidente, Gerente, 

até o menor nível de chefia/direção na Administração Direta e Indireta. 

 

Edital: Documento de convocação e informativo, publicado em órgão de imprensa 

oficial ou disponibilizado em lugar de conhecimento público. Competência de 

assinatura: Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, 

II, b). 

 

Ficha: Documento em formato padronizado que abriga informações sucintas para fins 

específicos, que se evidenciam na própria denominação da ficha. 

 

Informação: Registra a manifestação de servidor subordinado, atendendo à solicitação 

de alguma autoridade, visando prestar esclarecimentos, elucidar aspectos de uma 

situação ou fato e subsidiar a tomada de decisões. Usado para instruir um processo ou 

expediente. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Instrução: Registra orientação acerca de regras, procedimentos ou execução de 

determinados serviços ou atividades com a finalidade de impulsionar o processo ou o 

expediente, quando necessária providência. Competência de assinatura: Autoridade ou 

agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Memorando: Documento que registra correspondência interna, objetiva e simples, 

utilizada para assuntos rotineiros, tendo como principal função a eficiência da 

comunicação administrativa. Competência de assinatura: Autoridade ou agente 

competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Memorando circular: Documento que registra correspondência interna, objetiva e 

simples, utilizada para assuntos rotineiros, tendo como principal função a eficiência da 

comunicação administrativa. A diferença entre o memorando e memorando circular, 

este último, pode ser enviado simultaneamente a vários destinatários. Competência de 

assinatura: Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, 

II, b). 
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Ofício: Documento que comunica ou solicita algo oficialmente no serviço público. Por 

meio dele, é possível realizar trocas informacionais a respeito de assuntos técnicos ou 

administrativos, com caráter exclusivamente institucional. Competência de assinatura: 

Secretário, Secretário adjunto, Chefe de gabinete, Assessor de gabinete, Coordenador, 

Presidentes, Gerentes e os vários níveis de Direção. 

 

Ofício circular: Documento que comunica ou solicita algo oficialmente no serviço 

público. Por meio dele, é possível realizar trocas informacionais a respeito de assuntos 

técnicos ou administrativos, com caráter exclusivamente institucional. A diferença entre 

o ofício e ofício circular é que este último pode ser enviado simultaneamente a vários 

destinatários. Competência de assinatura: Secretário, Secretário adjunto, Chefe de 

gabinete, Assessor de gabinete, Coordenador, Presidentes, Gerentes e os vários níveis 

de Direção. 

 

Relatório: Documento que expõe ocorrências, fatos, despesas, transações ou atividades 

realizadas com a finalidade de prestar contas à autoridade superior. Competência de 

assinatura: Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, 

II, b). 

 

Requerimento: Documento de caráter individual que registra pedido de algo a uma 

autoridade pública, em reconhecimento ou concessão de um direito legalmente 

previsto. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Requisição: Documento que registra pedido de material ou de prestação de serviços. 

Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da administração (Lei 

10.177/98, art.12, II, b). 

 

Parecer: Documento que registra opinião de especialista, servindo de base para a 

tomada de decisão. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Planilha: Tabela contendo campos a serem preenchidos com dados. 

 

Portaria: Documento que determina providências de caráter administrativo, impõe 

normas, define situações funcionais, aplica penalidades disciplinares e atos 

semelhantes, com base em atos dispositivos emitidos em jurisdições superiores. 

Competência de assinatura: Autoridades, até o nível de Diretor de Serviço; as 

autoridades policiais; aos dirigentes das entidades descentralizadas, bem como, quando 
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estabelecido em norma legal específica, a outras autoridades administrativas (Lei 

10.177/98, art.12, II, a). 

 

Plano: Projeto ou empreendimento com finalidade determinada e prevendo ação a ser 

realizada. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Projeto: Empreendimento a ser realizado dentro de um determinado esquema que, em 

geral, comporta planejamento, pesquisa, preparo e elaboração. Pode ser arquitetônico, 

educacional, técnico, científico, artístico etc. Competência de assinatura: Autoridade ou 

agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Programa: Exposição sumária de itens conjugados a serem cumpridos em prazo 

previsto. Competência de assinatura: Autoridade ou agente competente da 

administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Resolução: Documento que registra ato administrativo para disciplinar matéria de 

competência de autoridade do executivo. Competência de assinatura: Secretário de 

Estado, Procurador Geral do Estado, Reitor de Universidade (Lei 10.177/98, art.12, I, b). 

 

Termo: Documento que registra um ato administrativo, contratual, de ajuste ou uma 

vontade da Administração. Competência de assinatura: Autoridade ou agente 

competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

 

 

DOCUMENTOS COMPOSTOS: 
 

Dossiê: Documento que não tramita, em que se reúnem peças documentais de natureza 

diversa, para uma finalidade específica. Competência de assinatura: Autoridade ou 

agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Expediente: Documento que tramita para informar e/ou colher manifestações, 

podendo estar ou não acompanhado de outros documentos, reunidos em torno de uma 

atividade, demanda ou interessado. Competência de assinatura: Autoridade ou agente 

competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 

 

Processo: Documento de caráter decisório em que se reúnem, com a solicitação de 

autoridade competente, documentos de natureza diversa, que tramitam no decurso de 
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uma ação administrativa. Competência de assinatura: Governador, Secretário de 

Estado, Secretário Adjunto, Chefe de Gabinete, Coordenador, Autoridade até o nível 

hierárquico de Diretoria de Serviço, outros casos em que houver delegação em norma 

interna (Decreto 60.334/2014). 

 

Prontuário: Documento que não tramita, em que se reúnem peças documentais de 

natureza diversa relativas a uma pessoa física ou jurídica. Competência de assinatura: 

Autoridade ou agente competente da administração (Lei 10.177/98, art.12, II, b). 
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