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Lei nº 8.058, de 19 de novembro de 2008. 
 

 

 

 

 

Cria o Museu Olavo Cardoso (MOC) e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA    E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 

 

   Art. 1º- Fica criado o MUSEU OLAVO CARDOSO (MOC), vinculado à 

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, com a finalidade de abrigar todo o acervo 

histórico, arqueológico, paleontólogo ou qualquer bem ou objeto antigo relacionado à 

cultura do município e/ou Região do Açúcar. 

   Parágrafo único – O Museu Olavo Cardoso funcionará no prédio da 

antiga residência do Sr. Olavo Cardoso, doada à municipalidade para os fins desta lei, 

situada na Rua Sete de Setembro, 220, nesta cidade. 

   

  Art. 2º - São os seguintes os objetivos do Museu Olavo Cardoso: 

 

I- Abrigar todo o acervo histórico, arqueológico e paleontólogo, ou qualquer bem 

relacionado com a cultura do Município de Campos dos Goytacazes e/ou 

microregião; 

 

II- Preservar, divulgar e manter sob sua guarda e conservação, peças artísticas, 

instrumentos, móveis, objetos e utensílios antigos, com características e 

identificações da cultura e da história de Campos dos Goytacazes e microregião, 

sobre a vida, atividades, hábitos e costumes; 

 

III- Estabelecer os procedimentos necessários para recebimento e guarda no Museu 

Olavo Cardoso, de obras de arte, objetos e utensílios que serviram na execução de 

atividades dos antepassados, retratando os modos de vida, os fazeres, de interesse 

histórico e arqueológico, para estudo e o deleite contemplativo pelas presentes e 

futuras gerações; 

 

IV- Promover o desenvolvimento da cultura, objetivando a preservação da memória 

das gerações sobre as formas de vida e a história local e regional; 
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V- Oferecer à comunidade o adequado espaço público para exposições museológicas 

dirigidas à reflexão, promovidas pela difusão da arte, da cultura e da história local 

e regional; 

 

VI- Organizar os acervos utilizando métodos específicos de catalogação e de 

conservação para a formação da reserva histórica de Campos dos Goytacazes e 

região; 

 

VII- Promover a restauração de bens e objetos de valor histórico e cultural; 

 

VIII- Tornar o acervo passível de pesquisas contextuais, tipológicas, audiovisuais, 

referenciais e simbólico-estéticas, além das necessárias, para fins de exposição e 

referências; 

 

IX- Manter intercâmbio com outros Museus congêneres. 

 

  Art. 3º - O Museu Olavo Cardoso deverá abrigar, também, em seu 

acervo, amostragens das antigas atividades econômicas e de utensílios coletados neste município e 

região, especificamente, arqueologia histórica da Região do Açúcar, tais como: 

 

I- Indústrias de Engenhocas; 

II- Peças industriais dos engenhos; 

III- Peças industriais das usinas; 

IV- Fotografias de edificações; 

V- Peças do cotidiano da Região Açucareira. 

 

   

  Art. 4º - O Museu Olavo Cardoso será dirigido por: 

 

     I – Diretoria. 
      
  Art. 5º - O quadro de funcionários do Museu se compõe de: 

  

I- (um) Museólogo; 

II- (um) Técnico; 

III- (um) Restaurador; 

IV- (um) Auxiliar de Restauração; 

V- (um) Pedagogo; 

VI- (dois) Auxiliar de Secretaria;  

VII- (um) Almoxarife; 

VIII- (dois) Historiador; 

IX- (dois) Guarda de Sala; 

X- (quatro) Guias de Exposição; 

XI- (quatro) Guardas; 

XII- (um) Jardineiro; 

XIII- (dois) Serventes de Limpeza; 

XIV- (um) Pedreiro. 
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   Art. 6º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir os créditos 

necessários e a fazer operações de crédito indicadas para a execução desta lei. 

  

   Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 19 de novembro de 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Marcos Mocaiber Cardoso 
- Prefeito – 
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