
Decreto
no 31/2004

de 18 de Agosto

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto no31/2004
de 18 de Agosto

Grit! (J l!fuseu ria Ilha de MOfambique

Havendo necessidade de se dar a existencia
legal a instituicoes cientificas e tecnicas para
a realizacao de actividades de salvaguarda e

valorizacao dos bens materiais e imateriais do patrim6nio
cultural mocambicano, e que dao continuidade ao estudo
e a constituicao de coleccoes representativas da influencia
que varias culturas de Mocambique e de outras regioes
do mundo deixaram na Ilha de Mocarnbique, e no pais
em geral, ao abrigo da alinea e) do nO 1 do artigo 153
da Constiruicao da Republica, 0 Conselho de Ministros
decreta:

Artigo 1 - 1. E criado
Mocarnbique, abreviadamente
constituido por:

a) Museu - Palacio de Sao Paulo;
b) Museu de Marinha;
c) Museu de Arte Sacra.
2. E aprovado 0 Estatuto Organico do MUS1M, em

anexo, que e parte integrante do presente Decreto.
Art. 2 - 1.0 MUSIM e uma instituicao publica,

de ambito nacional, de caracter cultural e cientifico ao
service do desenvolvimento da sociedade;

2. 0 MUS 1M goza de personalidade juridica e e
dorado de autonomia administrativa;

3. 0 MUS1M e subordinado ao Ministerio da

o Museu da Ilha de
designado MUSIM,

Cultura,
Art. 3. 0 MUSIM tern como objectivo a preservacao

da hist6ria de Mocambique, atraves da aquisicao,
documentacao, pesquisa, conservacao, expOSl<;:ao e
salvaguarda, de coleccoes representativas da infiuencia
que as varias culturas de Mocarnbique e de outras regioes
do mundo deixaram no pais e, em particular, na Ilha de
·Mo<;ambique ao longo dos seculos.

Art. 4. Sao atribuicoes do MUSIM:
a) A aquisicao, 0 registo, a docurnentacao, a

conservacao, a exposicao e a colocacao a disposicao do
publico de dados e coleccoes referentes a sua' area de
especialidade;

b) A educacao cultural e cientifica, utilizando
diversos meios e recursos didacticos.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 13 de
Julho de 2004.

Publique-se.

A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo.

Estatuto Organico do Museu da IIha
de Mo~ambique

CAPITULO I

Dlsposlcoes gerais

ARTIGO 1

Definicao e natureza
1. Museu - Palacio de Sao Paulo, 0Museu de Marinha

e 0 Museu de Arte Sacra constituem uma instituicao de
direito publico, de caracter cultural e cientifico, designada
por Museu da Ilha de Mocarnbique e abreviadamente por
MUSIM.

2. 0 MUSIM goza de personalidade juridica e e
dorado de autonomia administrativa.

ARTIGO 2

Objecto
o MUSIM tern como objecto a preservacao

da hist6ria de Mocambique, atraves da aquisicao,
documentacao, pesquisa, conservacao, expOSl<;:ao e
salvaguarda de coleccces representativas da influencia que
as varias culturas de Mocambique e de outras regioes do
mundo, deixaram na Ilha de Mocambique ao longo dos
seculos.

ARTIGO 3

Area de especialidade
1. A area de especialidade do MUSIM cobre 0

patrim6nio historico maritimo, bem como a arte sacra e
a arte decorativa de diferentes epocas e estilos de artistas e
artesaos nacionais e internacionais.

2. 0 MUSIM da particular atencao ao mobiliario, a
arte sacra, a ernbarcacoes e equipamentos d e navegacao, a
coleccoes de artesanatQ e arte popular e local, bem como a
artefactos ou objectos resultantes de pesquisa arqueol6gica
subaquatica.
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3. A area de especialidade do MUSIM abrange 0

tratamento de documentacao s obre 0 cornercio no Indico
e a presens:a portuguesa em Mocarnbique.

ARTIGO 4

Atribuicoes

Sao atribuicoes do MUSIM:
a) A aquisicao, 0 registo, a docurnentacao, a

conservacao, a exposicao e a colocacao it disposicao do
publico de dados e coleccoes referentes it sua area de
especialidade;

b) A educacao cultural, utilizando diversos meios e
recursos didacticos.

ARTIGO 5

Cornpetencias
Sao competencias do MUSIM:
a) Proceder it avaliacao de obras de artes decorativas,

arte sacra e achados maritimes, e constituir coleccoes
dos bens artisticos das varias epocas, periodos e estilos de
Moc;:ambiquee outras regioes do mundo.

b) Cumprir, na sua area de especialidade, e no
ambito da aplicacao da legislacao relativa it proteccao do
patrim6nio cultural com:

(i) a realizacao das accoes de inventariacao de bens
artisticos;

(ii) a proposta de declaracao, procedimentos e
medidas de proteccao e tombo de bens artisticos do
patrim6nio nacional;

(iii) a divulgacao de medidas que assegurem a
proteccao de bens;

(iv) estudo e a elaboracao de propostas e pareceres
para 0 tratamento de bens do patrim6nio artistico
nacional.

c) Promover e realizar actividades diversas no ambito
das suas atribuicoes:

d) Colaborar com coleccionadores, escolas, galerias
de arte e entidades detentoras de bens artisticos na tomada
de medidas de identificacao, divulgacao e proteccao do
patrim6nio hist6rico e cultural maritimo, da arte sacra e
artes decorativas;

e) Estabelecer relacoes de intercambio com museus
e instituicoes afins, nacionais e estrangeiras;

f) Estabelecer relacoes de trabalho com insrituicoes
culturais e cientificas que actuem em areas afins,
como galerias, coleccionadores, universidades e outras
instituicoes.

. )-.

CAPITULO II
':.-}.~

Estrutura organica

SEcC;Ao I

Estrutura e dlreccao

ARTIGO 6

Estrutura

1. 0 MUSIM tern a seguinte estrutura:
a) Departamento de Conservacao e Restauro;
b) Departamento de Exposicoes e Educacao:
c) Centro de Documentacao:
d) Reparticao de Adrninistracao e Financ;:as.
2. Sao colectivos do MUSIM:
a) Colectivo de Direccao,
b) Comissao de Aquisicoes.

ARTIGO 7

Direccao
1. 0 MUSIM e dirigido por urn Director, nomeado

pelo Ministro da Cultura.
2. Responde pelo acervo de cada urn dos museus do

MUSIM urn Curador-Chefe, nomeado pelo Ministro da
Cultura.

3. A funcao de Director do MUSIM enquadra-se
no II Grupo do Anexo II do Decreto n." 64/98, de 3 de
Dezembro.

ARTIGO 8

Cornpetencias do Director
Sao cornpetencias do Director:
a) Per em pratica a politica dos museus e manter

consultas regulares sobre a mesma como Ministerio da
Cultura,

b) Elaborar e apresentar, ao Ministerio da Cultura,
relat6rios anuais e extraordinarios sobre a situacao do
MUSIM;

c) Representar 0 MUSIM a nivel nacional e
internacional, e propor para aprovacao os planes anuais
de actividade da instituicao;

d) Aplicar e fazer aplicar 0 Estatuto Geral dos
Funcionarios do Estado e outra legislacao geral e especifica
em vigor;

e) Estabelecer relacoes de colaboracao e trabalhc
com instituicoes nacionais e estrangeiras que actuem na
sua area ou areas afins, como museus, escolas de arte,
artistas, coleccionadores, criticos e historiadores de arte,
proprietaries, comerciantes e galerias de arte;

f) Orientar metodologicamente e coordenar
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actuem na sua area de especialidade, a nivel nacional;
g) Velar pela execucao das medidas de proreccao e

seguranca das coleccoes do MUS 1M;
h) Dirigir, coordenar e supervisionar as acrividades

de retina do MUS 1M, organizando as varias funcoes
decorrentes dos objectivos gerais da instituicao;

i) Tomar 0 MUS 1M nurna instiruicao cientffica de
rnerito, conduzindo-o a niveis cada vez mais elevados de
profissionalisrno, atraves da sua capacitacao permanente e
dos seus colaboradores;

j) Mobilizar colaboradores voluntaries e criar
cornissoes para apoiarem 0 funcionamenro do MUS1M;

k) Manter 0 publico informado sobre os programas
e facilidades que 0 MUS1M oferece, e garantir uma atitude
de amabilidade para com os visitantes e colaboradores;

1) Zelar pela gestae e formacao do pessoal do
MUS1M e aplicar as normas definidas pela legislacao para
os funcionarios do Estado;

m) Assumir outras funcoes que the forem atribuidas
pelo Ministerio da Cultura;

n) Convocar 0 Conselho de Direccao e presidir as
suas sessoes e as reunioes das cornissoes necessarias, para 0

bom funcionamento do MUSIM.

ARTIGO 9

Cornpetencias do Curador-Chefe
Sao cornperencias do Curador-Chefe:
a) Orientar trabalhos de investigacao e campanhas

de recolha/aquisicao de coleccoes para 0 MUSIM;
b) Fazer aplicar, medidas de proteccao e metodos

de conservacao e restauro dos bens culturais a guarda do
MUS 1M;

c) Contribuir para 0 fortalecimento da capacidade
institucional do MUSIM, atraves do contacto permanente
com 0 publico, captando e auscultando 0 seu interesse;

d) Mobilizar colaboradores e voluntaries para apoiar
as diversas actividades do MUSIM, de forma a dinamizar
a participacao da comunidade da Ilha de Mocambique,
em particular, nos programas organizados pelos museus;

e) Participar na definicao normativa com vista ao
tratamento das obras do patrim6nio cultural, propor e
controlar a sua aplicacao:

f) Participar na avaliacao de obras de especialidade
do MUSIM;

g) Propora declaracao de bens do patrim6nio
cultural nacional;

h) Realizar pesquisa nas areas de especialidade do
MUSIM e publicar ou fazer circular artigos e contribuicoes
originais sobre os seus estudos de investigacao:

i) Colaborar na identificacao, planificacao
e implementacao dos programas de formacao do pessoal
do MUSIM com vista a elevacao da sua capacidade
profissional.

I
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SEc~Ao II

Fun~oesdas estruturas

ARTIGO 10

Departamento de Conservacao e Restauro
Sao funcoes do Departamento de Conservacao e

Restauro:
a) Investigar, documentar e tratar com rnetodos

cientificos e tecnicos apropriados as coleccoes e objectos
que the forem confiados;

b) Proper e definir 0 conteudo de guioes das
exposicoes e de outras accoes de divulgacao e participar
em programas educativos;

c) Proceder a inventariacao das obras do patrirnonio
cultural e propor a aquisicao de novas para 0 MUS 1M;

d) Participar em programas de investigacao com
outros museus ou instituicoes que actuern na sua area d e
especialidade ou areas afins:

e) Realizar exames tecnicos e cientfficos sobre 0 estado
de conservacao dos bens patrimoniais do MUS1M;

f) Determinar as causas e facrores dedererioracao
dos bens do patrim6nio cultural do MUS1M e aplicar as
devidas medidas de proteccao:

g) Emitir pareceres tecnicos e cientificos sobre
medidas de proteccao do patrim6nio artistico que forem
solicitados ao MUSIM, no ambito da aplicacao da Lei de
Proteccao do Patrimonio Cultural.

ARTIGO 11

Departamento de Exposicoes e de Educacao
Sao funcoes do Departamento de Exposicoes e de

Educacao:
a) Elaborar planes de exposicoes e proceder a

sua montagem, de acordo com 0 guiao aprovado pelo
Direcror;

b) Programar accoes educativas com 0 envolvimento
das escolas, estabelecendo uma ligacao efectiva entre 0

MUS1M e a comunidade, promovendo visitas guiadas,
projeccao de £lImes e audiovisuais, accoes de divulgacao
de varias tecnicas e expressoes artisticas;

c) Divulgar e utilizar os meios de cornunicacao
social para informar sobre os programas e actividades do
MUSIM.

ARTIGO 12

Centro de Dccumentacao
Sao funcoes do Centro de Docurnentacao:
a) Constituir um fundo bibliografico e documental

especializado em artes decorativas, arte sacra e patrim6nio
cultural marltimo:

b) Planificar a aquisicao de meios documentais
e bibliograficos necessaries a execucao dos programas
e actividades do MUS1M, em articulacao com outros
services;
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c) Promover e apoiar accoes de divulgacao de
actividades realizadas pelo MUSIM;

d) Actualizar e fornecer ao publico informacao
referente a inventariacao do patrim6nio nacional, coleccces
e cadastros do MUSIM, na sua area de especialidade;

e) Arquivar a documentacao visual proveniente dos
programas de investigacao e actividades do MUSIM.

ARTIGO 13

Reparticao de Administracao e Financas
Sao funcoes da Reparticao de Administracao e

Financas:
a) Propor e executar 0 orcarnento do MUS1M;
b) Elaborar relat6rios de prestacao de contas sobre a

situacao contabilfstica e financeira;
c) Gerir os recurs os humanos e materiais e zelar

pelos bens patrimoniais do MUS 1M, regulamentando a
sua utilizacao:

d) Realizar 0 apoio logfstico as diferentes areas de
actividade do MUSIM, receber expediente e arquivar a
documentacao adrninistrativa da instituicao.

SEc~Ao III

Colectivos

ARTIGO 14

Colectivo de Direccao

1. 0 Colectivo de Direccao e urn orgao convocado
e presidido pelo Director do MUSIM.

2. 0 Colectivo de Direccao e composto por:
a) Director;
b) Curadores Chefe;
c) Chefes dos Departamentos;
d) Chefe do Centro de Docurnentacao,
e) Chefe de Reparticao de Administracao e

Financas,
f) Individualidades Iigadas a actividade do MUS1M

que forem convidadas pelo Director.
3. Compete ao Colectivo de Direccao assistir 0

Director:
a) Na execucao das suas cornpetencias, em particular

no que diz respeito ao funcionamento corrente dos
museus;

b) Na elaboracao de propostas de prograrnas de
trabalho;

c) Na preparacao de· balances e relat6rios de
actividades.

4. 0 Colectivo de Direccao reune-se ordinariamente
uma vez por rnes e, extraordinariamente sempre que se
verificar necessario,

ARTIGO 15

Comissao de Aquisicoes
l. A Comissi~' de Aquisicoes e urn orgao consultivo

do Director do MUSIM.
2. A Comissao de Aquisicoes tern a seguinte

cornposicao:
a) 0 Director, que a convoca e preside;
b) Os Curadores Chefe;
c) Duas personalidades a indicar pelo Ministro da

Cultura, entrecrfticos, professores, artistas, coleccionadores
ou colaboradores do MUS1M.

3. A Comissao de Aquisicoes reune-se uma vez por
ano.

4. Compete a Comissao de Aquisicoes:
a) Analisar as recomendacoes sobre todas as novas

aquisicoes para 0 fundo do MUS1M;
b) Completar aspectos essenciais das coleccoes

existentes;
c) Documentar aspectos inovadores nas artes

contemporaneas,

CAPiTULO III

Disposicoes finais

ARTIGO 16

Regulamento Interno

o Ministro da Culrura aprovara 0 Regulamento
Interno do MUS1M, no prazo de noventa dias contados a
partir da publicacao do presente Estatuto.

ARTIGO 17

Regulamentacao
o Ministrada Culrura a provara, as normas e

regulamentos especificos indispensaveis ao funcionamento
dos varies sectores do MUSIM, bem como medidas e
procedimenros relativos a proteccao e tratarnento dos bens
a responsabilidade de cada museu.


