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CONSELHO DE MINIS1'ROS

Mostrando-se necessario 0 ajustamento da missiio prosseguida
pelo Instituto de Cereais de Mo<;ambique, 0 Conse1h6 de Ministros,
no uso das competencias conferidas pela alineaj) don.. .1
do artigo 204 da Constituiyao da Republica, decreta:

Artigo 1. E aprovado 0 Estatuto Organico do lnstituto
de Cereais de Mo<;ambique, anexo ao presente Decreto e que dele
faz parte integrante.
Art. 2. Erevogado 0 Estatuto Organico do Instituto de Cereais
de Mo<;ambique, aprovado pelo Decreto n.. 3/94, de 11 de Janeiro.
Aprovado
de 2006.

pelo Conselho de Ministros,

Publique-se.

A Primeira-Ministra,Luisa Dias Diogo.

aos 27 de Junho
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Decreto n.o27/2006

b) Receitas provenientes da sua actividade corrente;
c) Quaisquer olitras receitas, rendimentos ou valores que
provenham da sua actividade ou que por lei ou contrato
lhe venham a pertencer ou a ser atribuidos, bem como
quaisquer doa<;:oes, subsidios ou outras formas de
apoio financeiro.
ARTIGO 9

Encargos
Sao encargos do ICM:
a) As despesas resultantes do respectivo funcionamento
e da prossecu<;:ao dos seus objectivos e exercicio das
atribui<;:oes que the sac acometidas;
b.) Os custos de aquisi<;:ao,manuten<;:ai)econserva<;:ao dos
bens moveis e imoveis ou servi<;:osque tenha de utilizar.
CAPiTULO

ARTIGO10
Contas

2. 0 ICM deve manter uma contabilidade adequada das
actividades e despesas em conformidade. com as normas de
contabilidade publica e geral.
3. Acontabilidade do ICM sera sujeita a uma auditoria externa
anual, que sera parte integrante do relatorio anual.
ARTIGO II
anual

1. 0 Director-Geral apresenta ao Ministro de tutela no final
de cada ana fiscal 0 relatorio anual das suas actividades.
2. 0 relatorio anual inclui extractos financeiros anuais,
adequadamente inspeccionados por auditores externos.
ARTIGO 12
de contas

As contas do ICM respeitantes a cada ana fiscal serao
submetidasajulgamento do TribunalAdministrativopelo Ministro
de tutela.
CAPiTULO VI
Disposi~oes finais
ARTlGo!3
Regulamento

- ---

._-

o Conselho de Ministros, ao abrigo do disposto na alinea/)
do n.O1do artigo 204, da Constitui<;:ao
da Republica, decreta:
Unico. E aprovado 0 Estatuto Especifico da Ilha de
Mo<;:ambique,em anexo, que constitui parte integrante do
presente Decreto.
Aprovado pelo Conselho de Ministros;-oaos 27 de Junho
ode 2006.
Publique-se.
A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo.

Estatuto Especlfico da IIha de Moc;ambique
CAPITULO I
Disposic;oes gerais

1. Ao ICM sao.aplicaveis as regras e disposi<;:oesem vigor dos
principios metodologicos de gestao or<;:amental e contabilistica
de institui<roes de direito' publico dotadas de autonomia
administrativa e financeira.

Julgamento

Tornando-se necessario estabelecer .ps.principios e regras
especificas de preserva<;:aodo patrimonio cultural e natural da
Ilha de Mo<;:ambique,Patrimonio Cultural da Hurnanidade, e
considerando a necessidade de coordena<;:aoda ac<;:aodos seus

V

Fiscalizac;ao

Relatorio

de 13 de Julho

Interno

1. 0 Regulamento Interno do rCM definira as regras do seu
funcionamento interno ao abrigo da lei e em conformidade com
o Estatuto.
2. 0 ICM devera preparar e aprovar 0 RegulamentoInterno no
prazo de noventa dias apos a entrada em vigor do preselite
Estatuto.

ARTIGOI
Defini~oes

Para efeitos do presente Estatuto Especifico adoptam-se
os conceitos que constam do glossario que vai em anexo e que
dele faz parte integrante.
ARTIGo2
Objectivos
o Estatuto Especifico da Ilha de MO<rambique, Patrimonio
Cultural da Humanidade, tern os seguintes objectivos:
a) Harmonizar a aplica<raoda legisla<raonacional pertinente,
com as normas da UNESCO, aplicaveis a protec<;:ao
de urn bem do Patrimonio Mundial;
b) Assegurar 0 equilibrio desejado entre as competencias
atribuidas aos diversos niveis de interven<;:aona Ilha
de Moc;:ambique, no ambito da estrategia definida pelo
Governo Mo<rambicano, de valorizar a Ilha de
Moc;:ambique como centro educativo, cultural e
turistico;
c) Estabelecer as regras especificas de coordenac;:ao entre
os diferentes
intervenientes
na reabiIita<;:ao
e desenvolvimento da Ilha de Moc;:ambique;
d) Estabelecer as regras de articulac;:ao e coordena<;:aoentre
os orgaos do Governo na implementac;:ao do Programa
de Desenvolvimento Humano Sustentavel e Conservac;:aoIntegrada da Ilha de MO<rambique;
e) Criar mecanismos adequados para a concretizac;:ao
de projectos tra<;:adosno ambito do programa global
de conserva<;:aoe reabilitac;:ao da Ilha de Moc;:ambique;

/) Garantir uma maior protecc;:aojuridica e facilidades aos
investidores nacionais e estrangeiros, incluindo
o sector privado, a operarem na Ilha de Mo<;:ambique;
g) Garantir a protec<;:aojuridic a ?OSprojectos em curso, ou a
serem aprovados,
integrados
no Programa de
Desenvolvimento Humano Sustentavel e Conserva<;:ao
Integrada da Ilha de Mo<;:ambique.
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ARTIGO
3

ARTIGO
8

Ambito de aplica~ao

Saneamentoe conserva4;:aodo meio ambiente

1. 0 presente Estatuto Especifico aplica-se ao patrimonio
cultural da Ilha de Mo~ambique, incluindo 0 patrimonio edificado,
subaquMico e ainda 0 patrimonio cultural imaterial ou intangivel.

o Saneamento e a Conserva<;ao do Meio Ambiente e da area
envolvente da Ilha de Mo.yambique, inc\uindo as praias, devem
merecer a interven9ao coordenada do Govemo Distrital e das
autoridades municipais, como forma de garantir um ambiente
saudavel e atractivo ao turisl110 cultural sustentavel.

2. Ao conjunto historico e arquitectonico
Mo~ambique e aplicada a legisla~ao sobre:

da Ilha de

ARTIGO

a) A protec~iio do patrimonio cultural;
Educa~ao

b) A protec~iio do patrimonio arqueologico;

amblental

Turismo cultural

I. A IIha de Mo.yambique incentiva e apoia os programa~
de investimento turistico na zona continental e na propria cidade
da IIha.

CAPiTULO((
Disposi~oes especfficas
ARTIGO

2.A IIhade M09ambiqueprivilegia os programasque a tomem
num centro de turismo cultural sustentavel para 0 pais, para
a regiao e para 0 mundo.

4

Analisee avalia~aode projectos
1. A execu~ao dos Projectos de Conserva~ao, Restauro e
Protec.yiiodo Patrimonio Cultural da llha de Mo~ambiquedeve
ser precedida da analise, avalia.yaoe aprova~ao do Gabinete de
Conserva~iioda Hhade Mo.yambique,abreviadamente designado
por GACIM.
2. A realiza.yiiodestes projectos deve ser compatibilizada com
o Programa de Desenvolvimento Humano Sustentavel e
Conserva~iio Integrada da IIha de Mo~ambique, sob a gestao
GACIM.

3 A IIha de M09ambique deve igualmente tomar -se num centro
~

de ensino e investiga.yaocultural, como forma de maximizar as
suas potencialidades a nivel do pais, da regiao e do mundo.
CAPiTULO III

Medidas especiaisde protec~ao
ARTIGOII
Inventario dos bens moveis e imoveis do patrimonlo cultural

ARTIGO 5

Inalterabilidade arquitectonica do patrimonio edificado
1. As caracteristicas arquitectonicas do patrimonio edificado,
tanto as intemas como as extemas, so serao.modilicadas mediante
a autoriza~ao do GACIM.
2. 0 pedido de altera~ao das caracteristicas arquitectonicas
dos edificios classificados da llha de Mo~ambique deve ser
fundament ado atraves de um projecto .elaborado por um
especialista credenciado.
ARTIGO

.

L Cabe ao GACIM manter urn inventario permanentemente
actualizado dos bens moveis e imoveis do patrimonio cultural
e natural, incluindo 0 patrimonio tangivel e intangivel da Ilha
de Mo~ambique.
2. 0 Inventario referido no numero anterior contempla
os elementos necessarios para 0 con~role e gestiio racional
do patrimonio cultural e natural da Ilha de M09ambique.
3. Os pianos de conserva~aoe reabilita~ao da IIha resultantes
da inventaria9ao referida nos numeros anteriores do presente
artigo devem ser divulgados a nivel nacional e intemacional.

6

ARTlGol2

do patrlmonio

edificado

1. a conserva~ao, restauro, reabilita9iio e manuten9ao do
patrimonio edificado da llha de Mo.yambiquedevem ser feitos
com estrito respeito as caracteristicas arquitectonicas (terra~os
e fachadas) e ao material originario utilizado nas constru.yoes

emacuti).

2. A utiliza9ao de material diferente do original e a introdu~ao

de eleme.nto!';-e!';tnmhm:
":I

com

ARTIGO10

e) As Conven~oes Intemacionais de que 0 pais e parte.

(pedra, cal

do patrimonio

a sociedade civil, deveriio promover a realiza~ao de programas
de educa~ao ambiental e patrimonial, criando as condi.yoes
materiais necessarias para uma mudan~ade atitude por parte dos
habitantes da Ilha de Mo.yambique.

d) As edifica~oes urbanas;

e restauro

e conserva~ao

o GACIM e 0 Govemo Distrital, em coordena~ao

c) Acomercializa~ao e exporta~ao de marfim, peles de fauna
bravia, obras de a11e e artesanato, incluindo pe~as de
mobiliario em madeiras preciosas, conchas e Qutros
'produtos de fauna marinha, pedras preciosas e semipreciosas;

Conserva~ao

9

:lrl1l1itprh...,Hb

Patrimonio cultural subaquatico
1. 0 patrimonio subaquatico da Ilha de Mocambique inc1ui
as especies marinhas da flora e fauna e ainda os despojos de
navios naufragados e outros equipamentos submersos, sempre
que se revistam de interesse cultural, cientifico e arqueologico.
2. 0 patrimonio cultural subaquatico da Hha de M09ambique
e protegido nos temlOS da

lei.

1111",jp t-.A'n,;,"mhi~

carecem da autorizacriioprevia do GACIM.
A RTIGO7

Constru4;:ao e reconstru4;:ao de edificios

1. A constru.yao e reconstru~ao de edificios na Ilha de
Mo~ambiquecarece da autoriza~aoprevia do GACIM.
2. 0 niio cumprimento do cstipulado no nllmero anterior esta
sujeitoa penaliza.yao
nostermosdalei.
.

ARTIGO13
Obriga~oes dos proprietarios, depositarios
dos edificios classlficados

e usufrutuarios

E obriga9ao dos proprietarios, depositarios e usufrutuarios
dos edilicios classificados da Ilha de Mo~ambique:
a) Mante-Ios em bOl11estado de conserva~ao, devendo
proceder as beneficia~oes e repara~oes necessarias,
com regularidade;
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b) Requerer vistoria e assistencia ao GACIM quando 0
edificio, ou partes autonomas, apresentem problemas
de instabilidade fisica;
c) Proceder a beneficia90es necessarias no edificio, quando

paratalsejamnotificadospeloGACIM;

.

d) Proceder a obras de reabilita9ao, de restauro de edificios,
ou paHt:S ut:sLesst:mpre que eSLlverem amea9aaos ae
ruina ou causarem perigo a seguran9a e saude publicas;
e) Curnprir as decisoes de modo a garantir 0 respeito e 0
equilibrio arquitectonico do patrimonio edificado da
Ilha de M09ambique.
ARTIGO

14

Ocupa-rio dos espa-ros pubJicos
1. A ocupayao duradoira e permanente dos espayos publicos,
nomeadamente com toldos, alpendres, vitrinas e guarda-ventos,
carece de urna autorizayao das autoridades municipais, sob 0
parecer favonivel do GACIM.
2. A autorizayao e renovadaanualmente,
desde que tais
instalayoes nao prejudiquem as condiyoes esteticas do local, 0
transito automovel ou de peoes,
CAP!Tl:JLO IV

Disposi~6es finais
ARTIGO

15

d) Conserva9fio

-

obra que se destina a manter urn irnovel

sem qU,alquer modificayao dos seus elementos
estruturais,acabamentosexteriores,compartimentayao
intema e respectiva utiliza«;ao;
e) Constru9fio nova - obra realizada em terreno livre,
correspondendo a, pelo menos, uma unidade
AuuiG.rlr::!oA~U.tA~~~__
&
~
""".v ""
,
f) Logradouro - espa«;o nao coberto pertencente a urn lote.
A sua area e igual a do lote, deduzida a superficie de
irnplantayao dos edificios nele existentes;

- terreno correspondente a totalidade de urn predio
urbano legalmente constituido, e/ou previsto em
loteamento aprovado;
.

g) Lote

-

ntimero de pavirnentos sobrepostos,
com excep9ao dos desvaos e caves.

h) Numero de pisos

i) Reconstru9fio - constru9ao nova apos a demoliyao do
edificio pre-existente;
j) Restauro - obra de conservayao e/ou altera9ao destinada
a valorizayao de elementos estrutlirais e decorativos
de urn irnovel, independentemente da epoca ou 6pocas
em que tenha sido constntido;
.
.

k) Unidadefuncional - cadaurn dos espa90sautonomos.
de urn edificio associado a luna detenninada utiliza9ao;

-

l) Utiliza9fia au uso fun90es ou actividades especificas
e autonomas que se desenvolvem nurn edificio.

Controlo e gestio do patrlmonio ediflcado
1. A gestao do patrirnonio edificado da Ilha de M09ambique e
assegurada pelo GACIM, que 0 faz de acordo com a legislayao
nacional e Convenyoes Intemacionais de que 0 pais e parte.
2. Todos os contratos de arrendamento
de edificios
classificados e em vias de classificayao devem transitar, no prazo
de doze meses, a partir da entrada em vigor do pre serite Estatuto
Especifico, para 0 controle do GACIM, que fara a sua gestao de
acordo com as exigencias proprias de urn Patrimonio Mundial.
ARTIGO

16

Decreto n.o 28/2006
de 13 de Julho
Havendo
necessidade
de assegurar
a conservayao,
preservayao e restauro do patrirnonio cultural mundial da Ilha
de M09ambique
e sua divulgayao
no pIano nacional e
internacional, bem como de estabelecirnento de regras que definam
a sua orgaruza9ao e funcionamento, 0 .conselho de Ministros, ao
abrigo do disposto na alinea.f) do n.O1do artig0204 da Constitui9ao
da Republica, decreta:

Supervlsio e fiscaJiza-rio

ARTIGOI

1. A supervisao e fiscalizayao das actividades previstas nos
programas de conservayao, restauro e protecyao do patrirn6nio
Cultural da Ilha de M09ambique sao. feitas pelo GACIM.

Cria-rio e Natureza

ARTlGol7
Regulamenta-rio
1. 0 Ministro da Educayao e Cultura aprovara os regulamentos
necessarios 1).aplicayao do presente Estatuto Especifico.

Anexo
Glossario
a) Alinhamento - linha que define a implanta9ao das
construyoes;
b) Anexo - edificio ou parte deste, referenciando uma
construyaoprincipal, com urnafunyaocomplementare
.

entrada autonoma pelo logradouro ou espa90 publico.
Nao possui titulo de propriedade autonomo, nem
constitui unidade funcional;
c) Cave - espa90 emerrado ou semi-enterrado coberto por
laje, em que as diferenc;as entre a cota do pIano inferior
dessa laje e as cotas do espa90 pltblico mais proximo
sejam iguais ou infcriores a 30 cm, no ponto medio da
fachada principal do edificio;

1.E criado 0 Gabinete de Conserva9ao da Ilha de MOyambique,
abreviadamentedesignado
por GACIM, com sede na Ilha de
M09abmbique.
2. 0 GACIM e urna instituiyaopublica, com personalidade
juridica e e dotado de autonomia adrninistrativa.
3.0 GACIM subordina-se ao Ministerio da Educayao e Cultura.
ARTIGO2
Areas de actlvidade

Sao areas de actividade do GACIM:
a) Protec9ao arquitectonica, historic a e arqueol6gica;

b) Protec9ao ambiental e.turismo cultural;
c) Apoio tecnico e capacita9ao institucional.
ARTIGO
3
Atribui-roes
Sao atribui90es doGACIM:
a) Planifica9ao, coordena9ao e orienta9ao da actividade de
pesquisa, protec9ao, conserva9ao e restauro do
patrimonio edificado, historico e arqueol6gico da Ilha
de Mo~ambiqlte;

