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DECRETO No. 8.530 DE 14 DE m a r � 0 DE 1.85

Cria 0 Arquivo Publico do Oistrito

Federal-ArPOF, define sua relatlva

autonomia e da outras provide.!!

etas.

Art. 39 - Sao arquivo8 pUblicos os conjuntos de d�

cumentos produzldos eu recebldos per orqaos e enttdades do

Distrito Federal, em decorrencia de suas fun90es.

Pariqrafo Dnteo - Os arquivoa publicos sio Inallena

vets e imprescritlveis.

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. tendo em vista 0 di.!

posto no artigo 180, parigrafo unieo, da Constitui�io da R�

publica Federativa do Brasil.e no uso das atribui�oes que Ihe

sao conferidas pelo artiqo 20, inciso II, da Lei n9 3.751

de 13 de abrl1 de 1960, comblnaao corn os artigos 12 e 35 da

Lei n9 4.545, de 10 de dezembro de 1964,

Art. 49 - Os arquivos publicos earacterizam-se como

correntes, intermediarios e permanentes.

� 19 - sio arquivos correntea os conjunto8 de d�

cumentos em curso, ou que, mesmo sern movimenta�io,constltuam

objeto de eonsultas frequentes, cabendo sua admlnistra�io

aos orgaos ou entldades que os produziram ou acumularam.

� 29 - sio arquivos intermediarios os conjuntos ded2

cumentos que, cessado ou reduzido 0 seu uso eorrente, cont!

nuam a oferecer perspectiva de uso eventual, por prazos d�

terminados, pelo orgao ou entidades de origem, para fins ad

ministrativos, legals, fiscai. ou tecnicos.

� 39 - Sao arqulvos permanentes os eonjuntos de d2

cumentos selecionados e preservados, fonte de pesqulsa para

fins de prova e Informa�io, segundo criterios de valor que

definam sua destina�io final.

o E eRE T A

Art. 19 - Fica criado 0 Arquivo Publico do Dlstrito

Federal-ArPDF, orq&o da Admini&tra�io Direta, relattvamente

autonorno, vlnculaao a Seeretar1a de Educa�ao e Cu1tura para

fins do exercicio do controle e supervisao de que trata 0 ar

tlgo 39, aa Le1 n9 4.545, de 10 de dezembro ae 1964.

Art. 29 - 0 Arqu1vo Publico do Distrito Federal-

ArPDF tem per flnalidade recolher, preservar e qarant1r pr2

te�io especial a documentos arqulvisticos ae valor permane�

te, produzldos e acumulados pela Adminlstra�io Dlreta, Ind!

reta e Funda�oes do Dlstrlto Federal.

Art. 59 - As atividades de arquivo do Distrito Fed�

ral serio organlzadas sob a forma de S1stema, cuja especif!

ca�io bas1ca seri aprovada pelo Governador do Dlstrlto Fed�

ral, no prazo de 60 (sessenta) dlas, contados da pUbllca�io

do presente Decreto.

S lQ - Consideram-se arqulvos, para fins do presente

Decreto, os conjuntoa de documentos organ1camente produzidos

ou receb1dos per pessoa fisica e institu1�oea publicas ou

pr1vadas, em decorreneia de at1v1dade especIfica, qualquer

que seja 0 suporte da informa�io ou a natureZA do documento.

Art. 69 - Desde que 8e verifiquem as condi�oes pr�

vistas no � 39 do art1go 49, os arquivos .erao reeolhldos �

rlodieamente ao Arqu1vo Publico do Distrito Federal, para

fins de arqu1vamento permanente.

S 29 - Os arquivos do Governo do Distrito Federal .�

rao preservados como elementoa de prova e Instrumento de

apo10 ao planejamento, i admin18tra�io, i cultura, i hist2

r1a e ao desenvolvimento cientifieo e tecnoloqlco, corn vl�

tas aos interesses do Governo do Dlstr1to Federal e da eom�

nidade.

Art. 79 - sio arqu1vos pr1vados os conjuntos de d�

cumentos produzidos ou recebldos per Instltui�oe8 nio gove£

namentais, familias ou pessoas fisieas, em decorrencia de

suas attV1daaes especiflcas e que possuam uma rela�io olgan!

ca perceptive1 atraves do processo de acumula�io.
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Art. 89 - Os argulvos prlvados cujo valor seja ide�

tlflcado pelo Arqulvo Publico do Dlstrito Federal, poderao

ser classiflcados coma de interesse publico, na forma e nas

condl�Oes estabelecldas na leqls1a�ao pertlnente.

� 19 - A classifica�ao de que trata este artlgo nao

transfere ao Governo do Dlstrlto Federal oa direitos a eles

relativos, ne. implica 0 seu recolhi.ento automitlco ao A£

qulvo Publico do Distrito Federal.

VIII - elaborar e proper pIanos de beneflcios para ser

vidores;

IX - reallzar ou dispensar 11clta�Oes, nos termos da

legisla�ao vlqente;

X - receber as receltas provenientes de suas atlv!

dades;

XI - movlmentar contas bancarias;

XII - exercer atividadea de tesouraria e escrltura�ao

contabl1;

XIII - e1aborar balancetes e de�onstrativoSi

XIV - admlnlstrar e promover a conserva�ao do patrim2

nl0 sob sua quarda e res�nsabl11dadei

XV - ce1ebrar contrato. e convenlos, nos termos da l�

gisla9ao vlgente;

XVI - estabelecer normas Internas de admlnlstra9ao g�

ral, obedeclda a leglsla9ao expedida pe10s o!

gaos slstemicos centrals.

� 29 - Os arquivos privados serao cadastrados e t�

rao reglstro no Arquivo Publico do 01strito Federal.

Art. 99 - 0 Arqulvo Publico do Oi.trito Federal, d�

vera desenvolver atlvidades arquivlstlcas de preserva9ao e

acesso a arquivos prlvados relacionados ao desenvolvlmento

historico, cultural, cientlfico e tecnol69iCo do Distrito F£

deral.

Art. 10 - t assegurado 0 dlreito de 11vre acesso, �

ra consulta ou pesqulsa, aos documentos do Arquivo Publico do

Distrito Federal, ressalvados aquelea que, por sua natureza

e condi90eB, imponham restri90ea pertinentes.

Art. 11 - Os documentos cujo valor esteja intimame�

te 119ado a imaveis tombados, poderio nele permanecer, sob a

supervisao e prote9ao do Arquivo PUblico do Distrito Federal.

Art. 17 - 0 Superintendente e competente para adm!

nistrar creditos, na qualldade de ordenador de despesas do

Arquivo Publico do Distrito Federal, ou pelas quais este re�

panda, observadas as normas vlgentes de execu9ao or9amentaria

e flnanceira do Dlstrlto Federal.

Art. 12 - Flea suspensa a ellmina9ao de documentos

de arqotivo, na Administra�ao Oireta, Indireta e Funda90es do

Oistrito Federal, ate que sejam baixadaa normas compatibiliz�

das com as disposiyOes do presente Decreto.

Art. 18 - A Secretaria de Finan9as fara 0 repasse

dos recursos financeiros ao Arquivo Publico, dentro dos lim!

tes que the forern atribuidos no processo de desembolso aprov!

do para 0 exercicio, obsFrvadas as normas vigentes.

Art. 13 - Aquele que desfigurar, destru1r ou extr�

viar documentos de valor permanente sera responsabilizado, na

fo� da leglsla�ao ea viqor.

Paragrafo Onico - 0 saldo anual dos repasses sera £

brigatoriamente recolhido a Secretaria de Finan�as, de acordo

com as normas vigentes.

Art. 14 - 0 Arqulvo PUblico do Oistrlto Federal s£

ra dir1gido por ua Superintendente designado pelo Governador

do Oi.trito Federal, par indica�io do Seeretario de Educa�ao

e Cultura.

Art. 19 - 0 Arquivo PUblico do Oistrlto Federal,. !

brira conta em seu proprio nome, em banco oficial, para a �

vimentayao dos recursos repassados.

Art. 15 - Ao Arqulvo PUblico do Oistrito Federal, �

ra a execu9ao de suas atividades fim, e assegurada relat1va I

autonomia administrativa e finance1ra. sob a superv1sao e co�

trole da Secretaria de Educayao e Cultura, sem prejuizo da

auditoria financeira a cargo do Orgao proprio da Secretaria

d� Finanyas, nos termos dos �� 19 e 29 do artlgo 39, da Lei

N9 4.545, de 10 de dezembro de 1964.

paragrafo Onico - Os cheques para pagamento ou mov!

menta�ao de eontas e as ordens bancarias serao assinadas, co�

juntamente, pe10 SUperintendente e pelo titular da unidade de

administra9ao gera� do Arquivo Publico do Oistrito Federal.

Art. 20 - A receita arrecadada pelo Arquivo Publico

do Distrito Federal sera recolhida ao orgao proprio da Secr£

taria de Finan�as.

Art. 16 - A autonomia a�injstraliva e financeira de

q'Je trata 0 artigo 12 da Le! N9 4.545, assegurada pelo art!

go anterior, caracteriza-se pelo exerclcio das competencias

regimentals atribuidas ao orgao, �u seja:

Art. 21 - Os balancetes contabeis do Arquivo publ1

co do Distrito Federal. deverao ser entregues ao Tribunal de

Contas do Distrito Federal e aos orgaos referidos nas Normas

de Exeeu�ao Or�amentaria e Financeira do Distrito Federal,de�

tro dos prazos estabelecidos pelos mesmos.

I - desenvolver atividades de planejamento fundame�

tal, or�amento programa e moderniza�ao admini�

trativa, de acordo corn as normas elabaradas p£

108 orgaos centrals dos respectivos sistemaSi

Art. 22 - 0 Arquivo Publico do Distrito Federal, !

traves de seu Superintendente, prestara ao Tribunal de Contas

do Distrito Federal todos os esclarecimentos solicitados.

11 - contratar servl�os de terceiros para 0

mento de suas atividades fim, nos termos

cumpr!

d£. l�

Art. 23 - Anualmente, ate 0 dia 31 de janeiro, 0 S�

perintendente do Arquivo Publico do Distrito Federal devera

apresentar ao secretario de Educa�ao e Cultura 0 relatorio

de suas atividades, inclusive da gestao or9amentaria, fln�

ceira e patrimonial do Orgao.
gislayao ern vigor;

III - admitir, dispensar e demitir pessoal sob regine

da Consollda�ao das Leis do Traba1hoi

TV - designar, nomear, dlspensar e exonerar pessoal

para fun�oes de confian�a e cargos de niveis su

peTior e intermediario;

V - praticar atos de ad�inistra9ao relative ao reg!

tt.e juridico do pessoal;

VI - elaborar e proper tabelas de pessoal e respect!

vas altera9oes;

VII - elaborar e propor altera90es no pIano de lot!

trio;

Art. 24 - A admissao de pessoal somente podera ser

feita corn a observancia das normas vigentes e de conformidade

corn as Tabelas de Emprego aprovadas pelo Governador dd Dlstr!

to Federal.

Art. 25 - 0 Superintendente, observadas as

balxadas pelos Sistemas de Planejamento e de OryaMento,

minhara ao Secretario de Educa9ao e Cultura a proposta

mentaria para 0 exerclciG Qguinte.
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Art. 26 - Os servi�os auxl11ares, necessarios ao

funcionamento do orgao de que trata 0 presente Decreta, tais

coma entendldos os de vigilancia e conserva�ao, dentre outros

serao de preferencia executados par firmas especializadas,

nos termcs do que preceitua 0 paragrafo uniea, do artigo 39,

da Lei NQ 5.920, de 19 de setembro de 1973.

Art. 27 - 0 Arquivo Publico do Distrito Federal,

ra estrutura e competencia deflnida em Reqirnento proprio,

provado pele Governador do Distrito Federal, apes previa

diencia da Secretaria de Governo do Distrito Federal.

te

a

au

Art. 28 - Para efeitas or�amentarlos, 0 Arquivo

bIieo constitue uma unidade or�amentaria na classlficaqao

titucional do Governo do Distrito Federal, tendo anexo

prio na Lei de Meios.

Pu

in�

pr�

Art. 29 - 0 Secretar10 de Educa�ao e Cultura baix!

ra normas regulamentares necessarias a execu�ao do presente

Decreto.

DECRETO Noo 8.532 DE III 85DE 14 DE .arc;o

Aprova a lota�ao do Arquivo PUblico

do Distrito Federal, e da outras

providencias.

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. no uso das atr!

bui�oe8 que the contere 0 artigo 20, inciso 11, da

Let n9 3.751, de 13 de abri1 de 1960, e tendo em

vista 0 que dispOe 0 artiqo 89, item 11, da Lei n9

5.920, de 19 de setembro de 1973, e 0 artiqo 89, do

Decreto n9 2.771, de 25 de novembro de 1974, e ai�

da 0 que constra do Processo n9

DECRETA

Art. 19 - Fica aprovada, na forma dos Anexos I e

11, a lota�ao do Arquivo PUblico do Dtstrito Federal.

Art. 29 - Sao criados, nos termos do

pregos permanentes para composl�io das categorias

dos Grupos ali mencionados, integrantes da Tabela

Arqulvo Publico do Distrito Federal.

Anexo 111, e!!

funcionais

de Pessoal do

Art. 30 - Os c�sos omlssos ou duvidas surgldas na �

xecu�ao deste Decreto sera dlrimidos pelo Secretario de Edu

ca�ao e Cultura.

Art. 31 - 0 Superintendente do Arquivo Publico flea

responsavel pelo cumprimento do que dispOe este Decreto, sem

prejuizo das demals responsabilldaaes nele contidas.

Art. 32 - Fiea 0 Secretario de Educa�ao e eultura

responsavel pelo controle e supervisao das disposi�oes deste

Decreta.

Art. 33 - Este Decreto entra em vigor na data de sua

pUblica�ao, revogadas as disposi�Oes em contrario.

Bras!lia-DF, 14

979 da Republica

de mar�o de 1.985.

e 259 de Bras!lia.

JOSll:DBNEU.A8 DESDUZA FILIIO

CESARROWULO S ILVEIRA NETO

JOSll: ANTONIOAROCHADACUNHA

CELSOALBANOCOSTA

EURlDES BRlTODASILVA

Art. 39 - 0 provtmento dos empreqos das cateqorias

funclonais de que trata ° Anexo Ill, dar-se-a na forma da legi!

la�ao em vigor.

Art. 49 _ Ao Arqulvo PUblico do Distrlto Federal

aplicam-se todas as disposiCOes 1eqals e requlamentares do PI!

no de Classifica�ao de Cargos instituldo pela Let n9 5.920, de

19 de setembro de 1973.

Art. 59 _ As despesas decorrentes da ap11ca�io de�

te Decreto correrio i conta da dota�ao or�amentarla da Secre�

ria de Educa�io e Cultura do Dlstrito Federal.

Art. 69 _ Eate Decreto entra em vlgor na data de

sua publica�ao, revoqadas as dlsposi�Oes em contrario.

Bras!lia, 14

979 da Republica

1985de .ar«;o de

e 259 de Brasilia.

J0820BNELLAS DESOUZAnulO

CES Aft ROMULO S ILVElRA HETO

JOSll: ANTONlOAROCHADACUNHA

CELSO ALBANOCOSTA

EURlDES BRITOOASILVA


