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PRE MBULO 
 

A Vener vel Irmandade de Nossa Senhora da Lapa ao pedir a D. Pedro IV, 
em 1833, a cria o de um cemit rio privativo em espa o adequado e e tenso, 
fora da Igreja, devidamente murado e dotado de um portal de acesso, n o s  
deu sinal de que estava atenta ao aumento e ponencial da ta a de 
mortalidade gerado pelas circunst ncias dram ticas do Cerco do Porto e pela 
epidemia de c lera que ent o grassou, como mostrou disposi o de romper 
com a tradi o secular, quase sagrada, do enterramento dentro das Igrejas. 
Dessa vontade inovadora, nasceu o Cemit rio da Lapa que  o mais antigo 
cemit rio criado em Portugal, precedendo mesmo o estabelecimento dos 
cemit rios p blicos. Ao longo das d cadas, o Cemit rio da Lapa foi modelo 
para muitos outros. E o sentido da inova o e do pioneirismo nestas mat rias 
foi lema de sucessivas Mesas Administrativas da Irmandade. As 
circunst ncias culturais do mundo atual, os novos tipos de sensibilidade 
religiosa e o novo quadro jur dico impelem a Irmandade da Lapa a dar novos 
passos em frente. 
De facto, a publica o de nova legisla o veio determinar importantes 
modifica es no regime legal sobre o direito mortu rio, que se apresentava 
ultrapassado e desajustado das realidades, necessidades e circunst ncias 
culturais que hoje se sentem neste dom nio. O Regulamento do Cemit rio da 
Lapa, em vigor desde 1996, ficou desajustado da realidade legislativa face  
entrada em vigor do Decreto-Lei n.  411/98, de 30 de de embro, com as 
altera es introdu idas pelo Decreto-Lei n.  5/2000, de 29 de janeiro, pelo 
Decreto-Lei n.  138/2000, de 13 de julho, pela Lei n.  30/2006, de 11 de 
julho, pelo DL n.  109/2010, de 14 de outubro e finalmente pela Lei n.  
14/2016, de 9 de junho. 
Torna-se, assim, imperativo adequar as normas regulamentares em vigor ao 
novo regime legal, bem como ajust -las  realidade do Cemit rio da Lapa, 
que, entretanto, passou a dispor de um Centro Funer rio com cremat rio e de 
locais de consump o aer bica sem, contudo, dei ar de se atender s 
particularidades resultantes do facto de ser um cemit rio privado, 
propriedade da Vener vel Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, Institui o 
Religiosa e pessoa jur dica can nica de nature a p blica. 
No uso da compet ncia prevista no art. 32. , n.  1, al. j), dos Estatutos da 
Vener vel Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, a Mesa Administrativa, em 
Sess o de Mesa de 24 de fevereiro de 2022, aprova o Regulamento do 
Cemit rio da Lapa. 
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CAP TULO I 
Disposiç es Gerais 

Artigo 1.  
mbito 

1. O presente diploma visa regulamentar o Cemit rio da Lapa, 
propriedade da Vener vel Irmandade de Nossa Senhora da Lapa 
(VINSL).  

2. O Cemit rio da Lapa destina-se  inuma o dos restos mortais dos 
Irm os que preencham as condi es estatut rias e dos familiares 
de Irm os que sejam concession rios de ja igos ou mausol us, 
mediante o pagamento das respetivas ta as. 

3. Os restos mortais estranhos s fam lias dos Irm os poder o ser 
inumados mediante autori a o e pressa dos concession rios dos 
ja igos ou mausol us. 

4. Quaisquer outros restos mortais, que n o se encontrem abrangidos 
pelo disposto nos n meros anteriores, poder o tamb m ser 
inumados mediante autori a o da Mesa Administrativa, a 
conceder caso a caso, em face das circunst ncias reputadas como 
ponderosas e devidamente justificadas. 

 
Artigo 2.  
Definiç es 

Para efeitos do presente Regulamento considera-se, para al m das 
defini es legais, nomeadamente as do art. 2.  da Lei n.  14/2016, de 9 
de junho: 

a. Autoridade de Pol cia: a Guarda Nacional Republicana, a Pol cia 
de Seguran a P blica e a Pol cia Mar tima; 

b. Autoridade de Sa de: o Delegado Regional de Sa de, o 
Delegado Concelhio de Sa de ou os seus Adjuntos;  

c. Autoridade Judici ria: o jui  de instru o e o Minist rio P blico, 
cada um relativamente aos atos processuais que cabem na sua 
compet ncia; 

d. Cad ver: corpo humano ap s a morte, at  estarem terminados os 
fen menos de destrui o da mat ria org nica; 

e. Catacumbas: essencialmente destinadas ao dep sito de urna 
poder o ter dimens es inferiores s dos ja igos normais. 
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f. Cendr rio: espa o destinado  inuma o an nima das cin as 
resultantes da crema o de restos mortais. As cin as s o 
inumadas de forma individual ou coletiva; 

g. Centro funer rio: edif cio destinado e clusivamente  presta o 
integrada de servi os f nebres, podendo incluir a conserva o 
tempor ria e prepara o de cad veres, a celebra o de e quias 
f nebres e a crema o de restos mortais n o inumados ou 
provenientes de e uma o. 

h. Columb rio: pequenos compartimentos destinados ao dep sito 
das urnas com as cin as provenientes da crema o. Os 
columb rios poder o ter dimens es inferiores s dos ja igos 
normais. 

i. Consump o: desaparecimento dos tecidos moles do cad ver; 
j. Crema o: redu o do cad ver ou ossadas a cin as; 
k. Dep sito: coloca o tempor ria de urnas contendo restos mortais 

em oss rios, ja igos e columb rios; 
l. Entidade respons vel pela administra o do cemit rio: Vener vel 

Irmandade de Nossa Senhora da Lapa por si ou atrav s de 
entidade designada para o efeito; 

m. E uma o: abertura de sepultura, local de consump o aer bia ou 
cai o de metal onde se encontre inumado o cad ver; 

n. Inuma o: coloca o de cad ver em sepultura, ja igo ou local de 
consump o aer bia; 

o. Ja igo: constru o (composta por unidades de compartimentos), 
destinada ao dep sito de urnas contendo restos mortais, 
predominantemente cad veres; 

p. Ja igo t rreo: mant m a designa o de ja igos t rreos  as 
antigas concess es de terrenos registados como tais, bem como o 
seu regime de frui o, com e ce o do respeitante a ta as de 
inuma o, que  id ntico ao das sepulturas perp tuas 

q. Local de consump o aer bia: constru o constitu da por 
compartimentos especificamente concebidos de forma a permitir 
a o igena o ambiental necess ria  consump o; 

r. Oss rio: constru o (composta por unidades de compartimentos) 
destinada a dep sito de urnas contendo restos mortais, 
predominantemente ossadas. Os oss rios poder o ter dimens es 
inferiores s dos ja igos normais. 
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s. Ossadas: o que resta do corpo humano uma ve  terminado o 
processo de minerali a o do esqueleto; 

t. Per odo neonatal precoce: as primeiras cento e sessenta e oito 
horas de vida; 

u. Remo o: levantamento de cad ver do local onde ocorreu ou foi 
verificado o bito e o seu subsequente transporte, a fim de se 
proceder  sua inuma o ou crema o; 

v. Restos mortais: cad ver, ossadas ou cin as; 
w. Talh o: rea cont nua destinada a sepulturas unicamente 

delimitada por ruas, podendo ser constitu da por uma ou v rias 
sec es; 

. Traslada o: transporte de cad ver inumado em ja igo ou de 
ossadas para local diferente daquele em que se encontram, a fim 
de serem de novo inumados, cremados ou colocados em oss rio; 

. Viatura e recipientes apropriados: aqueles em que seja poss vel 
proceder ao transporte de cad veres, ossadas, cin as, fetos mortos 
ou rec m-nascidos falecidos no per odo neonatal precoce, em 
condi es de seguran a e de respeito pela dignidade humana. 

 
Artigo 3.  

Legitimidade para requerer atos 
1. T m legitimidade para requerer a pr tica de atos previstos neste 

Regulamento, sucessivamente: 
a. O testamenteiro, em cumprimento de disposi o testament ria; 
b. O c njuge sobrevivo; 
c. A pessoa que vivia com o falecido em condi es an logas s dos 

c njuges; 
d. Qualquer herdeiro; 
e. Qualquer familiar; 
f. Qualquer pessoa ou entidade, singular ou coletiva, interessada. 

2. Se o falecido n o ter tiver nacionalidade portuguesa, tem tamb m 
legitimidade o representante diplom tico ou consular do pa s da sua 
nacionalidade.  

3. O requerimento para a pr tica dos atos previstos neste Regulamento 
pode tamb m ser apresentado por pessoa munida de procura o com 
poderes especiais para esse efeito, passada por quem tiver 
legitimidade nos termos dos n meros anteriores. 
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Artigo 4.  
Compet ncia para a prática dos atos 

T m compet ncia para autori ar a pr tica dos atos constantes do presente 
Regulamento, nos termos do n.  2 do art. 32.  dos Estatutos da VINSL, o 
Provedor, a Mesa Administrativa ou o Administrador do Cemit rio. 

 
CAP TULO II 

Organização e funcionamento dos serviços 
 

Artigo5.  
Funcionamento dos serviços 

1. O Cemit rio da Lapa est  aberto ao p blico todos os dias, das 8.30 s 
17.00 horas, com e ce o dos dias 1 e 2 de novembro, nos quais 
encerra s 18.00 horas. 

2. A hora de encerramento  anunciada pelo vigilante do Cemit rio, 
com 15 minutos de anteced ncia, n o sendo permitida a entrada ao 
p blico a partir desse momento. 

 
Artigo 6.  

Horário de receção de cadáveres 
1. Para efeitos de inuma o, o cad ver ter  de dar entrada at  30 

minutos antes do encerramento do Cemit rio. 
2. Para efeitos de crema o, o cad ver ter  de dar entrada de acordo 

com a pr via marca o. 
3. Os cad veres que derem entrada no Cemit rio fora do hor rio 

estabelecido ficam em dep sito aguardando a inuma o ou 
crema o, dentro das horas regulamentares, salvo casos especiais em 
que, com autori a o nos termos do presente Regulamento, poder o 
ser imediatamente inumados ou cremados. 

4. Pode, e cecionalmente e desde que previamente solicitada, ser 
autori ada pela Mesa Administrativa ou pelo Administrador do 
Cemit rio a entrada de cad veres para inuma o, crema o ou 
dep sito em ja igo at  30 minutos depois do encerramento dos 
servi os. 

5. Aos domingos e feriados, os servi os limitam-se  rece o e 
inuma o de cad veres, e ceto quando a Mesa Administrativa ou o 
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Administrador do Cemit rio determinarem que apenas se reali am 
atos religiosos. 

6. Sempre que se verifique a situa o prevista na parte final do n mero 
anterior a mesma deve ser devidamente publicitada. 

7. E cecionalmente e por motivos devidamente fundamentados, podem 
efetuar-se crema es aos domingos e dias feriados. 

 
Artigo 7.  

Serviços de Registo e de Expediente Geral 
1. Os servi os de registo e e pediente geral est o a cargo da Secretaria 

da Vener vel Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, dispondo de 
registo de inuma es, crema es, e uma es, traslada es, 
concess o de terrenos e quaisquer outros considerados necess rios ao 
bom funcionamento daqueles servi os. 

2. A qualquer momento, e desde que a lei o permita, poder  a VINSL, 
ap s parecer do Administrador do Cemit rio e por delibera o da 
Mesa Administrativa, substituir os registos em livro, referidos no 
n mero anterior, por registos inform ticos. 

 
Artigo 8.  

Transporte 
1. O transporte de cad veres, ossadas, cin as, pe as anat micas, fetos 

mortos e rec m-nascidos dentro do Cemit rio  efetuado da forma 
que for determinada pela entidade respons vel pela respetiva 
administra o, ouvida, se tal for considerado necess rio, a autoridade 
de sa de, sendo aplic veis as regras constantes da legisla o em 
vigor. 

2. O transporte dentro do Cemit rio deve ser efetuado: 
a. em viatura apropriada, a uma velocidade n o superior a 

10km/hora; 
b. dentro de cai o de madeira ou de inco quando se trate de fetos 

mortos, pe as anat micas e cad veres; 
c. em cai as de madeira ou de inco, no caso de se tratar de ossadas; 
d. em urnas de cin as, quando se trate de cin as resultantes de 

crema o. 
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CAP TULO III 
Espaço cemiterial 

 
Artigo 9.  

Organização do espaço 
1. O Cemit rio organi a-se em 3 divis es, com ja igos, sepulturas 

tempor rias, oss rios, catacumbas, cendr rios e columb rios, 
devidamente numeradas e agrupadas em sec es. 

2. Procurar-se-  o melhor aproveitamento do terreno, n o podendo, no 
entanto, os intervalos entre sepulturas e entre estas e os lados dos 
talh es, ser inferiores a 0,40m. O acesso pedonal para cada sepultura 
deve ter no m nimo 0,60m de largura e situar-se aos p s da mesma. 

3. Nas sec es onde ainda e istam sepulturas conservadas, o 
afastamento entre estas e o acesso referido nos n meros anteriores, s  
come ar  a aplicar-se ap s desaparecimento das sepulturas nesse 
regime. 

CAP TULO IV 
Inumaç es 

 
SECÇ O I 

DISPOSIÇ ES GERAIS 
 

Artigo 10.  
Prazos de inumação 

1. Nenhum cad ver pode ser inumado, cremado, encerrado em urna de 
inco ou colocado em c mara frigor fica antes de decorridas vinte e 

quatro horas sobre o bito. 
2. Quando, nos termos da legisla o aplic vel, n o houver lugar  

reali a o de aut psia m dico-legal e, por qualquer motivo, n o for 
poss vel assegurar a entrega do cad ver a qualquer das pessoas ou 
entidades indicadas no art. 3.  do presente Regulamento, a fim de se 
proceder  sua inuma o ou crema o dentro do pra o legal, 
aplicam-se as disposi es legais, nomeadamente o disposto no n.  1 
do art. 5.  do Decreto-Lei n.  411/98, de 30 de de embro. 

3. Quando n o haja lugar  reali a o da aut psia m dico-legal e 
houver perigo para a sa de p blica, a autoridade de sa de pode 
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ordenar, por escrito, que se proceda  inuma o, crema o, 
encerramento em cai o de inco ou coloca o do cad ver em 
c mara frigor fica antes de decorrido o pra o previsto no n.  1. 

4. Um cad ver deve ser inumado ou cremado dentro dos seguintes 
pra os m imos: 
a. Em setenta e duas horas, se, imediatamente ap s a verifica o do 

bito, tiver sido entregue a uma das pessoas indicadas no art. 3. ; 
b. Em setenta e duas horas a contar da entrada em territ rio nacional 

se tiver sido transportado de pa s estrangeiro para Portugal; 
c. Em quarenta e oito horas ap s o termo da aut psia m dico-legal 

ou cl nica; 
d. Em vinte e quatro horas, nas situa es referidas no n.  1 do art. 5  

do Decreto-Lei n.   411/98, de 30 de de embro, a contar do 
momento em que for entregue a uma das pessoas indicadas no art. 
3.  do presente Regulamento. 

5. Sempre que ocorra morte fetal com tempo de gesta o igual ou 
superior a 22 semanas completas,  aplic vel, com as necess rias 
adapta es, o disposto nos n meros anteriores. 

6  O disposto nos n meros anteriores n o se aplica aos fetos mortos. 
 

Artigo 11.  
Assento, auto de declaração de bito ou boletim de bito 

1. Nenhum cad ver pode ser inumado, encerrado em urna de inco ou 
colocado em c mara frigor fica sem que tenha sido previamente 
lavrado o respetivo assento ou auto de declara o de bito ou 
emitido o boletim de bito. 

2. Fora do per odo de funcionamento das conservat rias do registo 
civil, incluindo s bados, domingos e dias feriados, a emiss o do 
boletim de bito  da compet ncia da autoridade de pol cia com 
jurisdi o na freguesia em cuja rea o bito ocorreu ou, 
desconhecida aquela, onde o mesmo foi verificado. 

3. A entidade respons vel pela administra o do Cemit rio deve 
proceder ao arquivamento do boletim de bito. 

4. Sempre que ocorra morte fetal com tempo de gesta o igual ou 
superior a 22 semanas completas,  aplic vel, com as necess rias 
adapta es, o disposto nos n meros anteriores. 
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Artigo 12.  
Modos de Inumação 

1. Os cad veres a inumar s o encerrados em urnas de madeira ou de 
inco. 

2. As urnas de inco devem ser hermeticamente fechadas por 
soldagem, perante o funcion rio respons vel do Cemit rio. 

3. Antes do definitivo encerramento, devem ser depositados nas 
urnas, pela entidade respons vel pelo funeral, materiais que 
acelerem a decomposi o do cad ver e colocados filtros 
depuradores e dispositivos adequados a impedir a press o dos 
gases no seu interior, consoante se trate de inuma o em ja igo 
ou sepultura. 

 
Artigo 13.  

Locais de inumação 
As inuma es s o efetuadas em sepulturas tempor rias, sepulturas 
perp tuas, ja igos e oss rios particulares ou da Irmandade, columb rios, 
catacumbas ou em locais de consump o aer bia de cad veres. 

 
Artigo 14.  

Autorização de inumação 
1. A inuma o de um cad ver depende da autori a o do Provedor da 

VINSL, da Mesa Administrativa ou do Administrador do Cemit rio 
com compet ncia delegada para a mat ria, a requerimento das 
pessoas com legitimidade para tal, nos termos do art. 3. . 

2. O requerimento a que se refere o n mero anterior obedece a modelo 
aprovado pela VINSL, sendo instru do com os seguintes documentos: 
a. Assento, auto de declara o de bito ou boletim de bito; 
b. Autori a o da autoridade de sa de, nos casos em que haja 

necessidade de inuma o antes de decorridas vinte e quatro horas 
sobre o bito; 

c. Os documentos a que aludem os n.os 1 e 2 do art. 43.  do presente 
Regulamento, quando os restos mortais se destinem a ser 
inumados em ja igo, sepultura perp tua, oss rio ou columb rio. 
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Artigo 15.  
Tramitação 

1. O requerimento e os documentos referidos no n mero anterior s o 
apresentados pela pessoa ou entidade encarregada da reali a o do 
funeral. 

2. Cumpridas as formalidades previstas no n mero anterior e pagas as 
ta as que forem devidas,  emitido um documento comprovativo, 
cujo original  entregue  pessoa ou entidade encarregada do funeral. 

3. N o poder  ser efetuada a inuma o sem a apresenta o do original 
do documento comprovativo que se refere no n mero anterior, o qual 
 registado, mencionando-se o seu n mero de ordem, bem como a 

entrada do cad ver ou ossadas no Cemit rio e o local de inuma o. 
 

Artigo 16.  
Insufici ncia de documentação 

1. Os cad veres devem ser acompanhados de documenta o 
comprovativa do cumprimento das formalidades legais. 

2. Na falta ou insufici ncia da documenta o legal, os cad veres ficam 
em dep sito, no Cemit rio, at   regulari a o documental. 

3. Decorridas vinte e quatro horas sobre o dep sito ou em qualquer 
momento em que se verifiquem ind cios de decomposi o do cad ver 
sem que tenha sido apresentada a documenta o em falta, os servi os 
comunicam o facto s autoridades sanit rias ou policiais para que 
tomem as provid ncias adequadas. 

 
SECÇ O II 
Inumaç es em sepulturas 

 
Artigo 17.  

Sepultura comum não identificada 
 proibida a inuma o em sepultura comum n o identificada, salvo: 

a. Em situa o de calamidade p blica; 
b. Tratando-se de fetos mortos abandonados ou de pe as 

anat micas. 
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Artigo 18.  
Classificação 

1. As sepulturas classificam-se em tempor rias e perp tuas ou ja igos: 
a. S o tempor rias as sepulturas para inuma o por cinco anos, 

findos os quais pode proceder-se  e uma o, desde que se 
verifique que o corpo se encontra redu ido a ossada; 

b. S o sepulturas perp tuas ou ja igos aquelas cuja utili a o foi 
e clusiva e perpetuamente concedida mediante requerimento dos 
interessados. 

2. As sepulturas perp tuas ou ja igos devem locali ar-se em talh es 
distintos dos destinados a sepulturas tempor rias, dependendo a 
altera o da nature a dos mesmos de autori a o da Mesa 
Administrativa. 

3. Em sepulturas tempor rias e perp tuas, perante declara o escrita dos 
interessados, ser  permitida a inuma o a uma profundidade que 
e ceda os limites fi ados no art. 19. , mediante acr scimo de 50% da 
ta a respetiva. Nestas condi es poder-se-  efetuar nova inuma o 
antes de decorridos os tr s anos desde a anterior inuma o. 

 
Artigo 19.  
Dimens es 

As sepulturas ter o, em planta, a forma retangular, obedecendo s 
seguintes dimens es m nimas: 

i. Sepulturas para adultos: 
Comprimento:  2m 
Largura:  0,70m 
Profundidade:  1,15m 

ii. Sepulturas para crian as: 
Comprimento:  1m 
Largura:  0,65m 
Profundidade:  1m 

 
Artigo 20.  

Condiç es de inumação em sepultura temporária 
 proibida, nas sepulturas tempor rias, a inuma o de cad veres 

envolvidos em urnas de inco ou de madeira de aglomerados densos, ou 
nas quais tenham sido aplicadas tintas ou verni es, de dif cil deteriora o, 
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bem como outros materiais que n o sejam biodegrad veis ou que 
retardem a sua destrui o. 

 
SECÇ O III 
Inumaç es em jazigos 

 
Artigo 21.  

Esp cie de Jazigos 
1. Os ja igos, essencialmente destinados ao dep sito de urnas, podem 

ser de tr s esp cies: 
a. Subterr neos: aproveitando apenas o subsolo 
b. Capelas: constitu dos somente por edifica es acima do solo 
c. Mistos: dos dois tipos anteriores, conjuntamente 

2. Os oss rios, essencialmente destinados ao dep sito de ossadas, 
poder o ter dimens es inferiores s dos ja igos normais. 

3. As catacumbas s o essencialmente destinadas ao dep sito de urna; 
poder o ter dimens es inferiores s dos ja igos normais. 

4. Os columb rios s o essencialmente destinados ao dep sito de cin as; 
poder o ter dimens es inferiores s dos ja igos normais.  

5. Os cendr rios s o essencialmente destinados ao dep sito an nimo de 
cin as; poder o ter dimens es diferentes dos ja igos normais. 

6. Mant m a designa o de ja igos t rreos  as antigas concess es de 
terrenos registados como tais, bem como o seu regime de frui o, 
com e ce o do respeitante a ta as de inuma o, que  id ntico ao 
das sepulturas perp tuas. 

 
Artigo 22.  

Condiç es da inumação em jazigos 
1. Nos ja igos, independentemente da esp cie,  permitida a inuma o 

de cad veres, ossadas e cin as, nas seguintes condi es: 
a. O cad ver deve estar encerrado em cai o de inco, tendo a folha 

utili ada no seu fabrico a espessura m nima de 0,4 mm, sendo 
este, por sua ve , encerrado em urna de madeira. Dentro do 
cai o devem ser colocados filtros depuradores e dispositivos 
adequados a impedir os efeitos da press o dos gases no seu 
interior; 

b. As ossadas devem ser encerradas em urnas de madeira ou inco; 
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c. As cin as podem ser encerradas em urna adequada ou inumadas 
diretamente na terra, at  ao limite f sico da sepultura. 

2. Nos ja igos subterr neos, capelas e mistos s   permitido inumar 
cad veres em cai es de inco, devendo a folha utili ada no seu 
fabrico ter a espessura m nima de 0,4 mm, sendo este, por sua ve , 
encerrado em urna de madeira. 

3.  permitida nova inuma o de cad ver ap s decorrido o pra o legal 
para a e uma o e desde que se verifique a consump o do cad ver. 

4. Nos ja igos onde estejam inumados cad veres encerrados em urnas 
met licas, apenas  permitida uma nova inuma o de cad ver, desde 
que este esteja encerrado em urna de madeira. 

 
Artigo 23.  

Deterioraç es 
1. Quando, em urna inumada em ja igo, e istir rutura ou qualquer outra 

deteriora o, s o os concession rios notificados para, num pra o 
m imo de 10 dias, procederem  devida repara o. 

2. Em caso de urg ncia, ou quando n o se efetue a repara o prevista no 
n mero anterior, a mesma ser  e ecutada pela Vener vel Irmandade 
de Nossa Senhora da Lapa, correndo as despesas por conta dos 
concession rios. 

3. Quando n o se possa reparar convenientemente a urna deteriorada, 
esta  encerrada noutra urna de inco ou removida para sepultura ou 
para crema o, segundo escolha dos concession rios ou decis o da 
Mesa Administrativa. 

4. A decis o da Mesa Administrativa tem lugar: 
a. Em casos de manifesta urg ncia; 
b. Quando os concession rios n o procedam  repara o dentro do 

pra o que lhes for fi ado; 
c. Quando n o e istam concession rios ou estes n o sejam 

identific veis. 
5. Das provid ncias tomadas, no caso das al neas a) e b), do n mero 

anterior,  dado conhecimento aos concession rios por correio 
registado com aviso de rece o, ficando estes respons veis pelo 
pagamento das respetivas ta as e despesas efetuadas. 
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SECÇ O IV 
Inumaç es em local de consumpção aer bia 

 
Artigo 24.  

Condiç es de inumação em local de consumpção aer bia 
A inuma o de cad veres em local de consump o aer bia obedece s 
regras definidas por portaria conjunta dos Ministros do Equipamento, do 
Planeamento e da Administra o do Territ rio, da Sa de e do Ambiente. 

CAP TULO V 
Cremação 

 
Artigo 25.  

Disposiç es gerais 
1. Podem ser cremados cad veres n o inumados, cad veres e umados, 

ossadas, fetos mortos e pe as anat micas. 
2. Por proposta dos servi os respons veis pela administra o do 

Cemit rio ou por outras entidades, a Mesa Administrativa pode 
ordenar a crema o de: 
a. Cad veres saponificados, mumificados ou ossadas que se 

encontram inumadas h  mais de 10 anos nos talh es destinados a 
sepulturas tempor rias, em que a sua e uma o resulte do 
ordenamento do Cemit rio, obras de conserva o, reorgani a o 
do espa o cemiterial e por outras ra es que se enquadrem;  

b. Cad veres j  inumados ou ossadas, que tenham sido consideradas 
abandonados; 

c. Cad veres ou ossadas que estejam inumados em locais ou 
constru es que tenham sido considerados abandonados; 

d. Quaisquer cad veres ou ossadas, em caso de calamidade p blica; 
e. Fetos mortos abandonados ou pe as anat micas. 
f. Outras situa es omissas e imponder veis. 

 
Artigo 26.  

Prazos  
1. Nenhum cad ver  cremado sem que, para al m de respeitados os 

pra os referidos na legisla o em vigor, tenha sido previamente 
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lavrado o respetivo assento ou auto de declara o de bito ou emitido 
o boletim de bito. 

2. Se o cad ver tiver sido objeto de aut psia m dico-legal s  pode ser 
cremado com autori a o da autoridade judici ria. 

3. Quando n o haja lugar  reali a o de aut psia m dico-legal e houver 
perigo para a sa de p blica, a autoridade de sa de pode ordenar, por 
escrito, que se proceda  crema o antes de decorrido o pra o 
previsto no n mero anterior. 

4. Um cad ver deve ser cremado dentro dos seguintes pra os m imos:  
a. Em setenta e duas horas, se imediatamente ap s a verifica o do 

bito tiver sido entregue a uma das pessoas indicadas no art. 3.  
do presente Regulamento;  

b. Em setenta e duas horas, a contar da entrada em territ rio 
nacional, quando o bito tenha ocorrido no estrangeiro;  

c. Em quarenta e oito horas ap s o termo da aut psia m dico-legal 
ou cl nica, sendo, neste caso, necess ria autori a o da autoridade 
judici ria; 

d. Em vinte e quatro horas, nas situa es referidas no n.  1 do art. 5.  
do Decreto-lei n.  411/98, de 30 de de embro, com as altera es 
introdu idas pelo Decreto-lei n.  5/2000, de 29 de janeiro;  

e. Ap s a e uma o de acordo com as al neas a) e b) do n.  2, do art. 
29.  do presente Regulamento. 

 
Artigo 27.  

Materiais utilizados 
1. Os restos mortais, destinados a crema o, s o envolvidos em vestes 

muito simples, desprovidos de aparelhos reguladores de ritmo 
card aco ou outros que funcionem com acumuladores de energia, 
encerrados em urnas emalhetadas de madeira branda, destitu das de 
pe as met licas e verni es. 

2. As ossadas destinadas a ser cremadas, podem ser envoltas em tecidos 
n o sint ticos ou encerradas em urnas de cart o ou de material 
id ntico ao referido no n mero anterior. 

3. A abertura de urnas met licas, para efeitos de crema o de cad ver,  
efetuada pela entidade respons vel pela administra o do cemit rio 
de onde o cad ver  proveniente. 
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Artigo 28.  
Local de Cremação 

1. A crema o dos restos mortais  efetuada no cremat rio do 
Cemit rio da Lapa. 

2. Podem ser cremados restos mortais provenientes de outros 
cemit rios, desde que e ista capacidade t cnica. 

 
Artigo 29.  

Procedimentos 
1. A crema o de um cad ver  feita mediante a apresenta o de 

requerimento das pessoas com legitimidade para tal, nos termos art. 
3.  do presente Regulamento e do art. 3.  do Decreto-Lei n.   
411/98, de 30 de de embro, com as altera es do Decreto-Lei n.  
5/2000, de 29 de janeiro. 

2. O requerimento a que se refere o n mero anterior obedece a modelo 
aprovado pela VINSL, sendo o processo instru do com os seguintes 
documentos: 
a. Assento, auto de declara o de bito ou boletim de bito, nos 

termos do art. 9. , do Decreto-Lei n.  411/98, de 30 de 
de embro, com as altera es introdu idas pelos Decretos-Lei n.  
5/2000, de 29 de janeiro, e n.  109/2010, de 14 de outubro. 

b. Autori a o da autoridade de sa de, nos casos em que haja 
necessidade de crema o antes de decorridas vinte e quatro 
horas sobre o bito;  

c. Autori a o da autoridade judici ria, nos casos em que o 
cad ver tiver sido objeto de aut psia m dico-legal, nos termos 
do art. 17. , do Decreto-Lei n.  411/98, de 30 de de embro. 

d. Os documentos a que aludem os n.os 1 e 2 do art. 43.  deste 
Regulamento, quando as cin as se destinem a ser inumadas em 
ja igo particular ou em ja igo. 

 
Artigo 30.  
Tramitação 

1. O requerimento e os documentos referidos no n mero anterior s o 
apresentados pela entidade encarregada da reali a o do funeral. 

2. Cumpridas estas formalidades e pagas as ta as devidas,  emitida 
uma guia pelos servi os administrativos do Cemit rio, cujo original 
 entregue  entidade encarregada da reali a o do funeral. 
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3. N o se efetua a crema o sem a apresenta o do original da guia a 
que se refere o n mero anterior, que  registada, mencionando-se o 
seu n mero de ordem, bem como a entrada do cad ver ou ossadas 
no Cemit rio. 

4. Se por motivos imput veis ao requerente, n o for cumprido o 
hor rio estabelecido para a crema o,  aplicada uma ta a 
suplementar para o atraso no cumprimento do hor rio estabelecido. 

5. Se por impossibilidade t cnica dos servi os n o se efetuar a 
crema o, a mesma ser  reali ada em data a acordar, ficando o 
cad ver em dep sito nas instala es do Cemit rio at  ao limite da 
sua capacidade. 

 
Artigo 31.  

Insufici ncia de documentação 
1. Os cad veres devem ser acompanhados de documenta o 

comprovativa do cumprimento das formalidades legais. 
2. Na falta ou insufici ncia da documenta o legal, os cad veres 

ficam em dep sito at   regulari a o documental.  
3. Decorridas vinte e quatro horas sobre o dep sito ou, em qualquer 

momento em que se verifiquem ind cios de decomposi o do 
cad ver, sem que tenha sido apresentada a documenta o em falta, 
os servi os comunicam o facto s autoridades sanit rias ou 
policiais, para que tomem as provid ncias adequadas. 

 
Artigo 32.  

Destino das cinzas 
1. As cin as resultantes da crema o de restos mortais podem ser: 

a. Inumadas em local pr prio do Cemit rio da Lapa, sepulturas 
perp tuas ou em ja igos; 

b. Inumadas em compartimento de ja igo ou oss rio, j  ocupados, 
at  ao limite comport vel pelo respetivo compartimento; 

c. Inumadas em compartimentos de columb rio, at  ao limite 
comport vel pelo respetivo compartimento; 

d. Inumadas em compartimento de oss rio, at  ao limite 
comport vel pelo respetivo compartimento; 

e. Inumadas anonimamente em cendr rio; 
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f.   Entregues dentro de recipiente adequado, a quem tiver requerido 
a crema o, que lhe poder  dar um destino de acordo com o 
previsto na lei. 

2. As cin as a inumar nos termos dos n meros anteriores s o 
encerradas em urnas identificadas e aprovadas pelos servi os 
respons veis do Cemit rio. 

3. As cin as resultantes da crema o, ordenada nos termos do n.  2 do 
art. 25. , s o colocadas no cendr rio do Cemit rio da Lapa. 

 
Artigo 33.  

Comunicação da cremação 
A entidade respons vel pela gest o integrada do Centro Funer rio da 
Lapa deve proceder  comunica o da crema o para os efeitos previstos 
no art. 71.  do C digo do Registo Civil. 

 

CAP TULO VI 
Exumaç es 

 
Artigo 34.  

Prazos 
1. Salvo em cumprimento de mandado da autoridade judici ria, a 

abertura de qualquer sepultura ou local de consump o aer bia s   
permitida decorridos tr s anos sobre a inuma o. 

2. Se no momento da abertura n o estiverem terminados os 
fen menos de destrui o da mat ria org nica, recobre-se de novo o 
cad ver mantendo-o inumado por per odos sucessivos de dois anos 
at   minerali a o do esqueleto. 

3. N o  considerada e uma o a abertura da sepultura no caso de 
segunda inuma o na mesma sepultura. 

 
Artigo 35.  

Aviso aos interessados 
1. Um m s antes de decorrido o pra o previsto no n.  1 do artigo 

anterior, os servi os administrativos do Cemit rio notificam os 
interessados, se conhecidos, por escrito, e em qualquer caso atrav s 
de editais publicados nos locais de estilo do Cemit rio, convidando-
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os a requer no pra o de trinta dias de calend rio a e uma o ou 
conserva o de ossadas. 

2. Requerida a e uma o, o requerente  notificado para comparecer 
no Cemit rio no dia e hora fi ado para a mesma. 

3. Decorrido o pra o previsto no n.  1 sem que os interessados 
promovam qualquer dilig ncia no sentido da e uma o ou 
conserva o das ossadas, a e uma o, se poss vel,  efetuada pelos 
servi os competentes do Cemit rio, considerando-se abandonadas 
as ossadas e istentes. 

4. s ossadas consideradas abandonadas nos termos do n mero 
anterior  dado o destino adequado, designadamente a crema o, 
ou, quando n o houver inconveniente, a inuma o nas pr prias 
sepulturas a profundidades superiores s indicadas no art. 19.  do 
presente Regulamento. 

5. Sem preju o do disposto no n mero anterior, podem ser 
recuperadas as ossadas que,  data do requerimento, ainda n o 
tenham sido e umadas pelos servi os competentes do Cemit rio, 
mediante o pagamento da ta a devida prevista na tabela ane a a 
este Regulamento. 

6. No caso previsto no n mero anterior, o per odo de conserva o das 
ossadas conta-se a partir da data em que o interessado foi notificado 
para a requerer. 

 
Artigo 36.  

Urnas inumadas em jazigos 
1. A e uma o das ossadas de uma urna met lica inumada em ja igo, 

s  ser  permitida quando aquela se apresente de tal forma 
deteriorada que se possam verificar os fen menos de destrui o da 
mat ria org nica. 

2. A consuma o a que alude o n mero anterior ser  obrigatoriamente 
verificada pelos servi os respons veis do Cemit rio. 

3. As ossadas e umadas de uma urna que, por manifesta urg ncia ou 
vontade dos interessados, se tenha removido para sepultura nos 
termos do n.  3, do art. 23. , s o inumadas no ja igo origin rio ou 
em local acordado com os servi os do Cemit rio. 
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CAP TULO VII 
Trasladaç es 

 
Artigo 37.  

Autorizaç es 
1. A traslada o de um cad ver depende de autori a o da Mesa 

Administrativa a requerimento das pessoas com legitimidade para 
tal, nos termos art. 3  deste Regulamento. 

2. O requerimento a que se refere o n mero anterior obedece a modelo 
aprovado pela VINSL. 

3. Se a traslada o consistir na mera mudan a de local no interior do 
Cemit rio  suficiente o deferimento do requerimento. 

4. Se a traslada o consistir na mudan a para cemit rio diferente, 
devem os servi os remeter o requerimento referido no n.  1 do 
presente artigo para a entidade respons vel pela administra o do 
cemit rio para o qual v o ser transladados o cad ver ou ossadas, 
cabendo a esta o deferimento da pretens o. 

 
Artigo 38.  

Prazos 
Antes de decorridos tr s anos sobre a data de inuma o, s  ser o 
permitidas traslada es de restos mortais j  inumados quando estes se 
encontrem em urnas de metal devidamente resguardadas. 

 
Artigo 39.  
Verificação 

1. Ap s o deferimento do requerimento a solicitar a traslada o, s o 
os servi os respons veis do Cemit rio que verificam, atrav s de 
abertura de sepultura, os fen menos da destrui o da mat ria 
org nica. 

2. O requerente ou representante legal devem estar presentes na 
reali a o da abertura da sepultura. 

 
Artigo 40.  

Condiç es de trasladação 
1. A traslada o de cad ver  efetuada em urna de inco, devendo a 

folha utili ada no seu fabrico ter a espessura m nima de 0,4 mm. 
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2. A traslada o de ossadas  efetuada em cai a de inco com a 
espessura m nima de 0,4 mm ou de madeira. 

3. Quando a traslada o se efetuar para fora do Cemit rio ter  que ser 
utili ada viatura apropriada e e clusivamente destinada a esse fim. 

4. Os servi os respons veis do Cemit rio devem ser avisados com a 
anteced ncia m nima de vinte e quatro horas, do dia e hora em que 
se pretenda fa er a traslada o. 

5. O transporte de cad ver e umado para crema o efetua-se em urna 
met lica hermeticamente fechada, e ceto se forem ossadas, caso em 
que pode ser feito em cai a de madeira. 

6. A entidade respons vel pela administra o do cemit rio donde tiver 
sido efetuada a traslada o deve proceder  comunica o para os 
efeitos previstos no art. 71.  do C digo do Registo Civil. 

7. Nos livros de registo do Cemit rio far-se- o os averbamentos 
correspondentes s traslada es efetuadas. 

 

CAP TULO VIII 
Concessão de terrenos e espaços 
 

SECÇ O I 
Formalidades 

Artigo 41.  
Concessão 

1. Os terrenos, ja igos, sepulturas, oss rios, cendr rios e columb rios 
podem, mediante autori a o da Mesa Administrativa, ser objeto de 
concess o de uso privativo. 

2. A concess o referida no n mero anterior n o confere aos titulares 
nenhum t tulo de propriedade ou qualquer direito real, mas somente 
o direito de uso privativo e frui o, limitado ao fim de utilidade que 
lhe  inerente, com afeta o especial e nominativa sobre as parcelas 
de terreno que integram o mesmo, em conformidade com as leis e 
regulamentos em vigor. 

3. Este direito de frui o tradu -se na concess o de ocupa o 
privativa, sujeito s normas resultantes do presente Regulamento e 
da legisla o vigente, reveste car ter patrimonial, sendo as 
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sepulturas e ja igos transmiss veis, quer por sucess o mortis causa 
quer por ato oneroso entre vivos. 

4. A transmiss o por ato oneroso entre vivos carece sempre, como 
condi o de validade jur dica, da autori a o da Mesa 
Administrativa da Vener vel Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. 

5. Para a outorga do t tulo de concess o e emiss o do respetivo alvar , 
 necess rio: 

a. Instru o de processo de pedido de concess o. 
b. Tratando-se de transmiss o de concess o por ato oneroso entre 

vivos, as partes devem requerer previamente autori a o e 
informar a VINSL, atrav s dos servi os administrativos 
competentes, sobre o processo negocial, sob pena de nulidade 
do neg cio. 

c. A obrigatoriedade de pagamento de uma ta a de transmiss o de 
concess o por ato oneroso entre vivos, nos termos do art. 45.  
do presente Regulamento, conforme tabela ane a. 

 
Artigo 42.  

Pedido 
O pedido para a concess o de terrenos, ja igos, oss rios e columb rios,  
dirigido  Mesa Administrativa, atrav s dos servi os competentes de 
administra o do Cemit rio, em formul rio pr prio e dele deve constar a 
respetiva locali a o, a identifica o do requerente, a prova da qualidade 
de Irm o, e, no caso de terreno destinado a constru o de ja igo, a rea 
pretendida. 

 
Artigo 43.  

Contrato de concessão 
1. A concess o de terrenos, ja igos, sepulturas, oss rios, cendr rios e 

columb rios  titulada por alvar  de concess o a emitir nos trinta 
dias subsequentes ao pagamento da ta a de concess o, mediante 
apresenta o de comprovativo do pagamento dos encargos fiscais 
inerentes ao ato de ced ncia. 

2. Do alvar , al m das causas de caducidade do mesmo e da 
consequente revers o dos respetivos direitos a favor da Irmandade, 
constam os elementos de identifica o do concession rio, a 
identifica o do n mero de Irm o, a morada e as refer ncias do 
terreno ou do ja igo.  
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3. Sempre que o concession rio alterar a sua resid ncia, fica este 
obrigado a informar por escrito, atrav s de email, carta ou 
requerimento apresentado de forma presencial os servi os 
administrativos do Cemit rio. 

 
Artigo 44.  

Averbamentos 
A concess o e o respetivo alvar  ficam registados em ficha pr pria a 
cargo dos servi os competentes do Cemit rio, da qual constam os 
elementos de identifica o do concession rio, a sua morada e estado civil, 
descri o e finalidade do terreno ou do ja igo a que se reportam e ainda 
todas as entradas e sa das de restos mortais que ali venham a verificar-se, 
bem como as altera es de concession rio que ocorram por transmiss o 
intervivos ou mortis causa.  
 

Artigo 45.  
Taxas 

1. Pela concess o de terrenos ou ja igos e pela transmiss o de 
concess o por ato oneroso entre vivos  devido o pagamento de 
uma ta a, nos termos do art. 78.  deste Regulamento, no pra o de 
30 dias a contar da data da notifica o da decis o de concess o ou 
autori a o do ato oneroso. 

2. Os concession rios ficam ainda obrigados ao pagamento de uma 
quota anual para comparticipa o nos encargos de frui o e 
conserva o das partes comuns do Cemit rio, fi ada pela Mesa 
Administrativa da VINSL, que deve ser paga at  ao dia 10 de 
janeiro de cada ano. 

3. O n o pagamento das ta as devidas no pra o fi ado no n.  1, 
implica a perda das import ncias entregues, bem como a 
caducidade dos atos a que aludem os artigos 41.  e seguintes deste 
Regulamento.  

4. O n o pagamento da ta a prevista no n.  2, no pra o ali fi ado, 
implica a aplica o de uma penalidade correspondente a 50% do 
valor da ta a por cada m s entretanto decorrido. A situa o de mora 
que se prolongue por mais de 6 meses, depois da notifica o ter 
sido enviada ao concession rio por carta registada, pode implicar a 
classifica o do espa o em situa o de abandono. 
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SECÇ O II 
Deveres e direitos dos concessionários 

 
Artigo 46.  

Deveres 
1. O concession rio fica obrigado a construir no terreno ou, se for o 

caso, a reconstruir ou levar a cabo obras de conserva o ou 
beneficia o nos ja igos concessionados por alvar , no pra o de 
um ano contado a partir da data da decis o de concess o constante 
no respetivo alvar . 

2. Em casos devidamente justificados, a Mesa Administrativa, ou por 
delega o desta o Administrador do Cemit rio, pode prorrogar por 
mais seis meses o pra o estabelecido no n mero anterior. 

3. O concession rio de ja igo  obrigado a facultar, a pedido do 
interessado leg timo, a abertura do ja igo para efeitos de 
traslada o de restos mortais no mesmo inumados. Para o efeito  
notificado a fa -lo em dia e hora certa, sob pena de a VINSL 
promover a abertura do ja igo, sendo lavrado auto, assinado pelo 
Administrador do Cemit rio ou seu substituto e por duas 
testemunhas. 

4. O concession rio  obrigado a manter os terrenos, ja igos, 
sepulturas, oss rios e columb rios em bom estado de conserva o e 
limpe a. 

5. O concession rio  obrigado a permitir manifesta es de saudade 
aos restos mortais depositados nos seus ja igos. 

6. A viola o do disposto nos n. s 1 e 2 deste artigo importa a 
caducidade da concess o e a perda de todas as import ncias pagas, 
revertendo para a VINSL todos os materiais encontrados no local 
da obra. 

7. A viola o do disposto no n.  4 deste artigo pode implicar a 
classifica o do espa o em situa o de abandono. 

8. A viola o do disposto no n.  5 deste artigo, devidamente 
comprovada, determina a possibilidade de a VINSL tomar as 
medidas adequadas para que sejam permitidas manifesta es de 
saudade aos restos mortais depositados nos seus ja igos. 
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Artigo 47.  
Autorizaç es 

1. As inuma es, e uma es e traslada es a reali ar em ja igos 
apenas s o efetuadas mediante a e ibi o do respetivo t tulo ou 
alvar  e de autori a o e pressa do concession rio ou de quem 
legalmente o representar.  

2. Sendo v rios os concession rios, a autori a o pode ser dada por 
qualquer um deles, quando se trate de inuma o do c njuge, 
ascendente ou descendente de familiar at  ao 6.  grau. 

3. Os restos mortais do concession rio s o inumados 
independentemente de autori a o e a t tulo perp tuo. 

4. Quando os herdeiros de qualquer um dos concession rios n o 
requererem o respetivo averbamento a seu favor no pra o de 2 anos 
a contar do bito, ou, havendo invent rio, no termo deste,  
dispensada a autori a o daqueles para as inuma es requeridas por 
qualquer um dos outros concession rios ou dos seus herdeiros 
devidamente habilitados. 

5. A t tulo e cecional e desde que se encontre em curso processo de 
averbamento da titularidade do ja igo, pode ser efetuada a 
inuma o dos restos mortais dos herdeiros do concession rio 
devidamente habilitados. 

 
Artigo 48.  

Trasladação de restos mortais 
1. O concession rio de ja igo pode promover, dentro do Cemit rio, a 

traslada o dos restos mortais depositados ou inumados a t tulo 
tempor rio. 

2. Para efeitos do n.  1, o concession rio deve requerer aos servi os 
administrativos do Cemit rio a publica o de ditos nos locais de 
estilo do Cemit rio, que identifiquem os restos mortais a trasladar e 
indiquem o dia e a hora da traslada o. 

CAP TULO IX 
Transmissão de jazigos 

Artigo 49.  
Transmissão 

A transmiss o de ja igos pode ter lugar por atos entre vivos ou por 
sucess o mortis causa. 
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Artigo 50.  
Transmissão por ato entre vivos 

1. A transmiss o da concess o de ja igo por ato oneroso entre vivos  
livremente admitida nos termos gerais de direito e desde que 
cumpridos os requisitos previstos nos art.os 41.  a 45.  e quando nos 
referidos ja igos n o e istam cad veres ou ossadas. 

2. E istindo cad veres ou ossadas, a transmiss o s   admitida quando 
se tenha procedido  traslada o dos mesmos para ja igos, 
sepulturas ou oss rios de car ter perp tuo, ou se o adquirente 
declarar no pedido de averbamento que se responsabili a pela 
perpetuidade da conserva o, no pr prio ja igo ou sepultura, dos 
cad veres ou ossadas ali e istentes. 

3. Se o transmitente adquiriu o ja igo por ato oneroso entre vivos, a 
transmiss o prevista no presente artigo, s   admitida desde que 
tenham decorrido mais de cinco anos sobre a aquisi o. 

 
Artigo 51.  

Transmissão por morte 
1. A transmiss o mortis causa da concess o de ja igos  livremente 

admitida nos termos gerais de direito. 
2. A transmiss o, no todo ou em parte, a favor de pessoas estranhas  

fam lia do instituidor ou concession rio s   admitida desde que o 
adquirente declare no pedido de averbamento que se responsabili a 
pela perpetuidade da conserva o, no pr prio ja igo ou sepultura, 
dos cad veres ou ossadas a  e istentes. 

 
Artigo 52.  

Averbamento 
1. O pedido para averbamento de terrenos, ja igos, oss rios e 

columb rios, em caso de transmiss o inter vivos ou mortis causa,  
dirigido  Mesa Administrativa em formul rio pr prio e dele deve 
constar a identifica o do requerente, a prova da qualidade de 
Irm o e a identifica o do espa o. 

2. Preenchidos os requisitos previstos nos art.os 41.  a 45. , e no art. 
47.  do presente Regulamento a transmiss o depende de 
autori a o da Mesa Administrativa da VINSL e do pagamento de 
50% do valor da ta a de concess o respetiva. 
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3. O averbamento de transmiss o inter vivos n o poder  ser efetuado 
sem autori a o e pressa da Mesa Administrativa, devendo ser 
emitido o correspondente t tulo, desde que tenham sido 
preenchidos os requisitos previstos no presente Regulamento. 

CAP TULO X 
Sepulturas e jazigos abandonados 

 
Artigo 53.  
Conceito 

1. Consideram-se abandonados os ja igos que se encontrem em estado 
de ru na, degrada o, ou que n o sejam mantidos em bom estado de 
conserva o e limpe a, cujos concession rios n o sejam conhecidos 
ou residam em parte incerta, n o e er am os seus direitos e 
obriga es por per odo superior a 10 anos, nem se apresentem a 
reivindic -los dentro do pra o de 60 dias, ap s notifica o, depois 
de citados por meio de ditos publicados em dois dos jornais mais 
lidos do Concelho e afi ados nos lugares de estilo, incluindo o 
pr prio ja igo, sepultura, gavet o, oss rio ou columb rio, 
demonstrando, desse modo, desinteresse na sua conserva o ou 
manuten o de forma inequ voca e duradoura. 

2. O disposto no n mero anterior poder  ser aplic vel, por delibera o 
da Mesa Administrativa, aos ja igos cujos concession rios se 
encontrem em mora relativamente ao pagamento da quota prevista 
no n.  2 do art. 45.  do presente Regulamento, acrescida da 
correspondente indemni a o morat ria, no pra o de 30 dias de 
calend rio, contados a partir da data de envio da carta registada e 
citados atrav s de ditos publicados em locais de estilo do 
Cemit rio. 

3. O disposto nos n meros anteriores  tamb m aplic vel s situa es 
de compropriedade e comunh o, desde que as quotas ou partes 
indivisas que se considerem abandonadas sejam quantitativamente 
superiores a metade. 

4. Os ditos referidos no n.  1 deste artigo t m de conter os n meros 
dos ja igos, a identifica o e a data das inuma es dos cad veres 
ou ossadas que no mesmo se encontrem depositados ou inumados, 
bem como o nome do ltimo ou ltimos concession rios inscritos. 
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5. O pra o de 10 anos a que se refere o n.  1 deste artigo conta-se a 
partir da data da ltima inuma o ou da reali a o das mais 
recentes obras de conserva o ou beneficia o que nas 
mencionadas constru es tenham sido efetuadas pelo 
concession rio ou seu representante, sem preju o de quaisquer 
outros atos dos concession rios, ou de situa es suscet veis de 
interromperem a prescri o nos termos da lei civil. 

6. Simultaneamente com a cita o dos interessados, se for conhecida a 
sua identidade e respetiva morada, coloca-se no ja igo placa 
indicativa do abandono.  

 
Artigo 54.  

Declaração de prescrição 
1. Em todos os casos em que, comprovadamente, se verifique situa o 

de abandono nos termos do presente Regulamento, a concess o 
pode ser declarada prescrita a favor da VINSL e o respetivo alvar  
dei ar  de ser v lido, sendo para os devidos efeitos dada a 
publicidade adequada. 

2. A declara o de prescri o tem como consequ ncia a apropria o 
imediata do ja igo ou sepultura por parte da VINSL, colocando-se 
no ja igo ou na sepultura respetiva a placa de indica o de 
prescri o. 

 
Artigo 55.  

Estado de ru na ou degradação  
1. A avalia o do estado de deteriora o dos ja igos ou sepulturas  

efetuada por uma comiss o constitu da por tr s membros, 
designados pela Mesa Administrativa da VINSL. 

2. Havendo perigo de derrocada ou se as obras n o se reali arem 
dentro do pra o fi ado, pode a Mesa Administrativa ordenar a 
demoli o do ja igo ou sepultura, facto que se comunicar  aos 
interessados, atrav s do envio de carta registada, se for conhecida a 
sua identidade e respetiva morada, sendo imputados os respetivos 
custos aos concession rios. 

3. Sendo v rios os interessados, considera-se cada um deles 
solidariamente respons vel pela totalidade das despesas. 
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Artigo 56.  
Desconhecimento de morada 

Os concession rios de ja igos ou sepulturas, bem como os seus herdeiros, 
n o podem invocar a falta ou desconhecimento dos avisos e ditos a que 
se referem as disposi es do presente Regulamento se n o tiverem 
procedido  atuali a o de todos os elementos de identifica o do 
concession rio ou concession rios, nomeadamente, a identifica o do 
n mero de Irm o, a morada e as refer ncias do terreno ou do ja igo junto 
dos servi os administrativos do Cemit rio. 

 
Artigo 57.  

Restos Mortais não reclamados 
Os restos mortais e istentes em ja igo, sepultura perp tua, gavet o, 
oss rio ou columb rio cuja concess o tenha sido declarada prescrita, 
quando destes sejam retirados, inumar-se- o em sepulturas de sec o de 
enterramento ou ser o cremados. 

 
Artigo 58.  

Aplicação por analogia 
O preceituado neste Cap tulo aplica-se, com as necess rias adapta es, s 
sepulturas perp tuas, dep sito, gavet es, oss rios e columb rios. 
 

CAP TULO XI 
Construç es funerárias 

 
SECÇ O I 

Obras 

Artigo 59.  
Licenciamento 

1. O pedido de licenciamento para a reali a o de obras de 
constru o, reconstru o, modifica o, limpe a e beneficia o de 
ja igos, deve ser formulado pelo concession rio atrav s de 
requerimento submetido aos servi os administrativos do Cemit rio. 

2. O requerimento deve ser submetido ao Administrador do Cemit rio 
para an lise e emiss o de parecer n o vinculativo que, em seguida, 
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o dirige  Mesa Administrativa que se pronuncia sobre o 
deferimento ou indeferimento num pra o m imo de sessenta dias. 

3. O requerimento referido no n mero anterior, no caso de ja igos, 
deve ser instru do com projeto da obra, em duplicado, elaborado 
por t cnico devidamente habilitado. Tratando-se de obras de 
revestimento de sepulturas perp tuas ser  ainda necess rio o projeto 
da sepultura.  

4. As interven es ou obras no interior ou e terior de bens 
classificados com os graus de interesse nacional e de interesse 
p blico, como  o caso do Cemit rio da Lapa, bem como as 
mudan as de uso suscet veis de os afetar, devem ser precedidas de 
autori a o e pressa da Dire o Geral do Patrim nio Cultural, 
antecedida de parecer da Dire o Regional de Cultura 
territorialmente competente. No cumprimento desta obriga o, a 
instru o do processo de requerimento referido nos n. s 1 e 2 deste 
artigo deve ser acompanhada de autori a o e pressa e de parecer 
da Dire o Regional de Cultura do Norte. 

5. A constru o ou reconstru o de ja igos particulares e o 
revestimento das sepulturas perp tuas devem ser conclu das dentro 
do pra o de um ano, contado a partir da data da decis o de 
concess o. 

6. Em casos devidamente justificados, por delibera o da Mesa 
Administrativa, o Administrador do Cemit rio pode prorrogar, at  
um limite m imo de metade, o pra o estabelecido no n mero 
anterior. 

7. O incumprimento dos pra os previstos nos n meros anteriores pode 
determinar a caducidade da concess o. 

8.  dispensada a interven o de t cnico para pequenas altera es que 
n o afetem a estrutura da obra original, desde que possam ser 
definidas em simples descri o integrada no pr prio requerimento. 

 
Artigo 60.  

Projeto 
1. Do projeto referido no artigo anterior devem constar os seguintes 

elementos: 
a. Desenhos cotados,  escala m nima 1:20. 
b. Mem ria descritiva da obra, em que se especifiquem as 

caracter sticas das funda es, nature a dos materiais a 
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empregar, cor, e quaisquer outros elementos esclarecedores da 
obra a e ecutar, 

c. Termo de responsabilidade do t cnico autor do projeto. 
2. Na elabora o e aprecia o dos projetos deve atender-se  

sobriedade pr pria das constru es funer rias, e igidas pelo fim a 
que se destinam e respeitando as regras pr prias aplic veis ao 
Cemit rio da Lapa classificado com o grau de monumento de 
interesse nacional e de interesse p blico. 

 
Artigo 61.  

Jazigos-capela 
1. Os ja igos s o compartimentados em c lulas, cada uma das c lulas 

com as seguintes dimens es m nimas interiores: 
i. Comprimento   2,10 metros; 

ii. Largura    0,75 metros; 
iii. Altura   0,55 metros. 

2. Nos ja igos n o podem e istir mais de cinco c lulas sobrepostas, 
acima do n vel do terreno ou em cada pavimento, quando se trate 
de edifica es de v rios andares, podendo estas ser dispostas em 
subterr neos, nas mesmas condi es. 

3. Na parte subterr nea dos ja igos e igir-se- o condi es especiais 
de constru o, tendentes a proporcionar arejamento adequado, f cil 
acesso e boa ilumina o, bem como a impedir as infiltra es de 
gua. 

4. A largura dos intervalos laterais entre os ja igos a construir n o 
pode ser inferior a 0,40 metros. 

5. Os ja igos-capela n o podem ter dimens es inferiores a 2,00 
metros de frente e 2,70 m de fundo e a porta deve ter no m nimo 
0,85 m de largura. 

Artigo 62.  
Materiais Utilizados 

1. Os ja igos t rreos e as sepulturas perp tuas devem ser revestidos 
em pedra lajeada, com a espessura m nima de 0,10 m, com as 
seguintes dimens es m nimas: 

i. Comprimento   2 m 
ii. Largura   1 m 
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2. As paredes e teriores dos ja igos s  podem ser constru das com 
materiais nobres, como granito ou m rmore, n o se permitindo o 
revestimento com argamassa de cal, cimento ou a ulejos. 

3. Salvo em casos e cecionais, na constru o de ja igos ou de 
revestimento de sepulturas perp tuas, s   permitido o emprego de 
pedra de cor uniforme. 

4. Os passeios envolventes aos ja igos ou sepulturas perp tuas devem 
ser em granito tipo caverneira. 

 
Artigo 63.  

Obras de conservação 
1. Nos ja igos devem efetuar-se obras de conserva o pelo menos de 

de  em de  anos, ou sempre que as circunst ncias o imponham. 
2. Para os efeitos do disposto na parte final do n.  1 deste artigo  

aplic vel, com as necess rias adapta es, o disposto nos art.os 54.  e 
55. , cujos pra os, em face de circunst ncias devidamente 
fundamentadas, poder o ser prorrogados. 

 
Artigo 64.  
Ossários  

1. Os oss rios dividem-se em c lulas com as seguintes dimens es 
m nimas interiores: 

i. Comprimento :  0,80 m 
ii. Largura:  0,50 m 

iii. Altura:   0,40 m 
2. Nos oss rios a construir n o podem e istir mais de cinco c lulas 

sobrepostas acima do n vel do terreno, ou em cada pavimento, 
quando se trate de edifica o de v rios andares, respeitando-se, 
com as devidas adapta es, as e ig ncias de constru o como 
resultam do n.  2 do art. 61 . 

3. Em cada compartimento de oss rios, podem ser depositadas tr s ou 
quatro ossadas ou uma ossada e seis urnas de cin as, dependendo 
da profundidade dos mesmos, sem preju o da cobran a das ta as 
devidas por cada uma. 
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Artigo 65.  

Autorização pr via e limpeza do local 
1. A reali a o por particulares de quaisquer trabalhos no Cemit rio 

fica sujeita a pr via autori a o do Administrador do Cemit rio e 
 orienta o e fiscali a o dos servi os competentes do 

Cemit rio. 
2. Conclu das as obras, compete ao concession rio remover do local 

os tapumes, entulho e quaisquer materiais nele e istentes 
inerentes  e ecu o da obra, dei ando-o limpo e desimpedido. 

3. O incumprimento da obriga o do n mero anterior resultar  na 
e ecu o da remo o dos materiais e respetiva limpe a por parte 
dos servi os competentes do Cemit rio, sendo os custos 
imputados ao concession rio, que, em caso de n o pagamento 
volunt rio, ser  respons vel por todas as despesas judiciais e 
e tra judiciais inerentes. 

 
Artigo 66.  

Casos Omissos 
Em tudo o que nesta sec o n o se encontre especialmente regulado 
aplicar-se- , com as devidas adapta es, o disposto no Regulamento 
Geral das Edifica es Urbanas ou outro diploma que venha a 
regulamentar a mesma mat ria. 

SECÇ O II 
SINAIS FUNER RIOS E EMBELEZAMENTO 

 DE JAZIGOS E SEPULTURAS 
 

Artigo 67.  
Sinais funerários 

1.  Nas sepulturas e ja igos permite-se a coloca o de cru es, assim 
como inscri o de epit fios e outros sinais funer rios. 

2.  N o s o consentidos epit fios em que se e altem ideias pol ticas 
ou religiosas que possam ferir a suscetibilidade p blica, ou que, 
pela sua reda o, possam considerar-se desrespeitosos ou 
inadequados. 
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Artigo 68.  

Embelezamento 
1.  permitido embele ar as constru es funer rias atrav s do 

revestimento adequado, ajardinamento, bordaduras, vasos para 
plantas ou qualquer outra forma que n o afete a dignidade pr pria 
do local, em particular o facto de o Cemit rio da Lapa ser 
monumento classificado de interesse nacional. 

2. O revestimento das sepulturas tempor rias poder  ser em 
m rmore sem cabeceiras, com floreira e 40 cm de largura e 30 cm 
de altura. 

 
CAP TULO XII 
Disposiç es gerais 

 
Artigo 69.  

Proibiç es no recinto do Cemit rio 
No recinto do Cemit rio  proibido: 

a) Proferir palavras ou praticar atos ofensivos da mem ria 
dos mortos ou do respeito devido ao local; 

b) A entrada de menores de 14 anos, salvo quando 
acompanhados por adultos;  

c) Entrar acompanhado de quaisquer animais, salvo os 
devidamente autori ados e cuja presen a seja 
indispens vel ao acompanhamento de pessoas portadoras 
de defici ncia; 

d) Transitar fora dos arruamentos ou das vias de acesso que 
separam as sepulturas; 

e) Colher flores ou danificar plantas ou rvores; 
f) Plantar rvores de fruto ou quaisquer plantas que possam 

utili ar-se na alimenta o; 
g) Danificar, por qualquer ato, ja igos, sepulturas, sinais 

funer rios ou quaisquer outros objetos; 
h) Recolher imagens, salvo mediante e pressa autori a o 

da Mesa Administrativa ou do Administrador do 
Cemit rio. 

i) Efetuar pedit rios. 
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Artigo 70.  
Retirada de objetos 

1. Os objetos utili ados para fins de ornamenta o ou de culto em 
ja igos ou sepulturas n o podem da  ser retirados, e ceto para 
repara o, mediante apresenta o do alvar  ou autori a o escrita do 
concession rio e autori a o do Administrador do Cemit rio. 

2. Os objetos ou materiais que tenham sido utili ados no ornamento ou 
constru o de sepulturas podem, a t tulo e cecional, ser novamente 
utili ados mediante autori a o do Administrador do Cemit rio. 

3. Os objetos que n o tenham sido utili ados nos termos do n mero 
anterior revertem a favor da VINSL. 

 
Artigo 71.  

Desaparecimento e incineração de objetos 
1. A Vener vel Irmandade de Nossa Senhora da Lapa n o se 

responsabili a pelo desaparecimento de objetos ou sinais funer rios, 
colocados no Cemit rio. 

2. N o podem sair do Cemit rio, a  devendo ser incineradas, as urnas 
que tenham contido corpos ou ossadas. 

 
Artigo 72.  

Realização de cerim nias 
1. Dentro do espa o cemiterial, carecem de autori a o da Mesa 

Administrativa ou, por sua delega o, do Administrador do 
Cemit rio: 

a. Missas campais e outras cerim nias similares; 
b. Salvas de tiros nas cerim nias f nebres militares; 
c. Atua es musicais; 
d. Interven es teatrais, coreogr ficas e cinematogr ficas 
e. Reportagens relacionadas com a atividade cemiterial. 
f. Visitas culturais 

2. O pedido de autori a o a que se refere o n mero anterior, deve ser 
efetuado com vinte e quatro horas de anteced ncia a submeter ao 
Administrador do Cemit rio, salvo motivos ponderosos. 
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CAP TULO XIII 
FISCALIZAÇ O E SANÇ ES 

 
Artigo 73.  

Compet ncia da fiscalização 
A fiscali a o da observ ncia do disposto no presente Regulamento 
compete  VINSL atrav s dos seus rg os e agentes. 

 
Artigo 74.  

Sanç es 
As infra es ao que se encontra estabelecido neste Regulamento, 
suscet veis de procedimento criminal, ser o imediatamente participadas  
autoridade policial para procedimento adequado contra infratores e 
eventual e ig ncia de responsabilidades. 

CAP TULO XIV 
Poderes de representação 

 
Artigo 75.  
Mandato  

1. A Mesa Administrativa pode delegar no Mes rio do Pelouro, no 
Administrador do Cemit rio, no todo ou parte, os poderes que lhe 
s o conferidos pelos Estatutos da Irmandade relativos ao presente 
Regulamento. 

2. A Mesa Administrativa pode mandatar outrem para a pr tica de 
atos cuja compet ncia lhe  atribu da pelo presente Regulamento. 

 

CAP TULO XV 
Disposiç es finais 

Artigo 76.  
Casos omissos e legislação subsidiária 

1. Em tudo o que n o estiver e pressamente regulado no presente 
Regulamento s o aplic veis, com as devidas adapta es, as regras do 
Regulamento Jur dico da Urbani a o e da Edifica o em vigor no 
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Munic pio do Porto, as disposi es legais que especificamente 
regulam esta mat ria, em particular as normas do C digo de 
Procedimento Administrativo, do C digo Civil, e na falta delas os 
princ pios gerais do direito. 

2. Atendendo a que o Cemit rio da Lapa  considerado o mais antigo 
cemit rio rom ntico portugu s e classificado com o grau de 
monumento de interesse p blico e de interesse nacional, s o 
aplic veis as normas e regras emanadas da Dire o Geral do 
Patrim nio Cultural e da Dire o Regional de Cultura do Norte, 
sendo obrigat ria e sujeita a pr via aprecia o por parte dos servi os 
da VINSL e autori a o pelas autoridades competentes qualquer 
proposta que possa ter impacto e consequ ncias de car cter 
arquitet nico e patrimonial no Cemit rio. 

 
Artigo 77.  

Interpretação 
As situa es n o contempladas no presente Regulamento, bem como as 
d vidas suscitadas na sua aplica o ser o resolvidas, caso a caso, por 
despacho do Provedor da Vener vel Irmandade de Nossa Senhora da 
Lapa, ouvida a Mesa Administrativa e o Administrador do Cemit rio. 

 
Artigo 78.  

Taxas e Quota cemiteriais 
1. Pela presta o de servi os do Cemit rio s o devidas ta as, 

nomeadamente por: 
a. Inuma es 
b. Crema es 
c. E uma es 
d. Outorga de licen as de obras 
e. Concess o de terrenos destinados a ja igos e sepulturas 
f. Utili a o do dep sito 
g. Emiss o de alvar s de concess o 
h. Transmiss es e averbamentos 
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2.  ainda devida uma quota anual pelos concession rios para 
comparticipa o nos encargos de frui o e conserva o das partes 
comuns do Cemit rio. 

3. As ta as e a quota referidas nos n meros anteriores constam de tabela 
aprovada pela Mesa Administrativa da VINSL e ane a ao presente 
Regulamento. 

 
Artigo 79.  

Proteção de Dados 
1. Os dados fornecidos pelos requerentes destinam-se e clusivamente ao 

Cemit rio da Lapa, sendo a VINSL respons vel pelo seu tratamento, 
no mais rigoroso respeito pela privacidade dos dados e das pessoas a 
eles referentes, de acordo com a pol tica de privacidade da VINSL que 
pode ser consultada no s tio da Irmandade em 
http://www.irmandadedalapa.pt/politica-de-privacidade. 

2.  garantida a confidencialidade no tratamento dos dados em 
conformidade com a legisla o aplic vel, sendo assegurados todos os 
direitos dos seus titulares, incluindo o acesso, retifica o e elimina o. 

3. Em tudo o mais, a recolha, o tratamento e a transmiss o de dados rege-
se pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016  Regulamento Geral sobre a 
Prote o de Dados  e demais legisla o nacional aplic vel. 

 
Artigo 80.  

Norma Revogat ria e consulta p blica 
1. O presente Regulamento revoga, a partir da sua aprova o e entrada 

em vigor, todas as disposi es vigentes sobre a mat ria contida no 
Regulamento da VINSL em vigor desde 1996. 

2. Os concession rios, titulares de alvar s, bem como todos os utentes do 
Cemit rio da Lapa ser o avisados da entrada em vigor do presente 
Regulamento atrav s de editais afi ados nos locais de estilo do 
Cemit rio. 

3. O diploma estar  dispon vel para consulta no s tio da VINSL e a 
pedido dos interessados, nos servi os de administra o do Cemit rio. 

 
 
 
 



                                                                                      Regulamento do Cemit rio da Lapa 

41 
 

Artigo 81.  
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 90 dias ap s a sua aprova o em 
sess o de Mesa Administrativa da Vener vel Irmandade de Nossa 
Senhora da Lapa. 
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