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ANT~PROJETO D~ DECR0TO 

Concede aut0nonia administrativa e 
financeira ao !~useu Hist6rico Nacional. 

Art• lº - O Museu Hist6rico Nacional, ~rgão ·vinculado 
~ Secretaria de Assuntos Culturais do Minist~rio da E~ucaq~o 
e Cultura, terá autonomie administrativa e financeira nos têr 
mos do art. 172, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro ae 
1967. 

Art. 22 - O Museu Histórico Nacional é uma institui -
ção cultural de s tinada a coletar e conservar peças e documen
tos e a divulgar conhecimentos históricos, especialmente em 
relação à História do Brasil, por meio de exposiç0es permane~ 
tes e temporárias, reconstituiç;es, comemorações, conferênci
as, excurs;es, curios, publfcaç;es, estudos e pesquisas. 

, 
Art. 3º - O acervo e a receita do Museu Historico Na-

"' ' cional serao constituidos: 
a) pelos bens móveis e imóveis que compõem o acervo 

histórico, artístico e cientifico do Mus eu Histórico Nacional 
e do Museu da República e suas instalações r "' spectivas; 

b) pelos bens ou direitos adquiridos, d0ados ou lega-
dos; 

e) pelos saldos das dotações orçamentárias, da s sub --vençoes e das rennas eventuais, quando transferidos para a co~ 
ta patrimonial; 

d) doaqÕes e contribuições ae pessoes ne nireito pÚ -
blico e privado, i nclusive entidades internacionais~ 

e) dotaç;es orçament~rias etribu{ aas pela Uni~o, f sta 
dos e Municípios; 

f) produtos de créditos especiais; 
g) rendes de qualquer na tureza que auferir de sua s a

tividades; 
h) subvenções que lhe forem concedidas. 
Art. 6Q - O Museu Histórico Nacional elaborará s eu re 

gimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, submeten~o-o à apre-- , cieçao do Conselho Federal ae Cultura, que o encaminhara ao 
Ministro de Estado para aprovação por decreto õo Presinente 
da República. 

Art. ?º - ~ste decreto entrará em vigor nà data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 


