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ANTEPROJ~TO D~ D~CRETO 

Concede autonomia aaministra tiva e 
financeira ao Museu Imperial, sediado 
na cidane de Petrópolis. 

Art. lº - Fica concedida autonomia administra tiva e 
financeira ao Museu Imperial, do Ministério da Educaqãn e 
Cultura, com seae na ci dade de ~etr6polis, Es t a do do Rio de 
Janeiro, nos têrmos do art. 172, do Decreto-lei nº 200, de 
25 de fevereiro de 19E7. 

Art. 2º - Ao Museu Imperial, Órgão vincula do à Secre 
taria de Assuntos Culturais do referido Ministério, compete 
preservar o patrimônio cultural representado por obj etos, pe
ças e documentos de importância hist6ric a e arti s tica, liga do 
à História da Monarquia Brasileira, e à cida de de Pe t r0polis. 

Art. 3º - A sede. do :Mus eu Imperial é o antigo Palácio 
Imperial na cidade de Petrópolis e suas dependências. 

Ar4. 4º - Os recursos para manutenção e desenvolvime!l 
to de programas, ativida des e s erviços provêm de: 

a) dotações orçament árias cnnsigna das anualm Pnte pela 
União, bem c~mo as consignades pelo Es tado e pelo Município; 

b) créditos especi ais; 
c) renda de aplicaçães de bens pa trimoni ais; 
d) renna e qua isquer r Rcursos qu e auferir de suas ati 

vidades; 

e) doaçães, legaõos e auxílios finanqeiros. 
Art. 5º - Fica o Mus eu Imperial autorizado a realiz2r 

ac5rdos, convênios, contra tos e ajustes com entida des pÚbli 
cas e privadas, nacionais ou estrangeiras, pa ra cumprinent o 
das atribuições que lhe confere a Lei, observa da s as norma s 
reguladora ~ da matéria, podendo inclusive receb er a s sitência 
t~cnica e auxílio financeiro das referi das entidades. 

Art. 6Q - O Muse~ Imperi al será diri J i do por um Dire
tor em comissão símbolo 2-C, nomeado . pelo . Presidente da Repú
blica. 

Art. 7º - O Museu Imperial e~aboraré seu regimento,no 
prazo de 60 (sessenta) dias, submetendo-o à apreciação do 
Cons elho Federal de Cultura, que o encaminhar~ ao Ministro de 
Estado, para aprovação por decreto do Presi dente da RepÚbli 
ca. 

Art. 8Q - !ste decreto entrar~ em vigor na data de sua 
publicaqão, revogadas as di spos ições em cont rário. 


