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DE PENETA

Ctrvtrrruo Do RABACAL

n." 41-1/98, de 30 de Dezembro e
Nos termos do estatuldo na alinea m) do artigo 2." do Dec.-Lei
a Assembleia de Freguesia
alinea f) do n." 1 do artigo 9." da Lei n." 7512013, de 12 de Setembro,
Concelho de Penela' por
do
da Uniao das Freguesias de S5o Miguel, Santa Eufdmia e Rabagal,

proposta da Junta de Freguesia, aprova o seguinte:
Regulamento do Cemitdrio do Rabaqal

Capitulo

I

OrganizagSo e funcionamento dos servigos

Artigo 1.'
O Cemit6rio do Rabagal, destina-se

i

inumagSo dos:

Freguesia'
a) Caddveres de individuos naturais, falecidos ou residentes na drea da

a jazigos
b) Caddveres de individuos falecidos fora da Srea da Freguesia que se destinam
particulares ou sepulturas perp6tuas;
autorizagSo da
c) Caddveres dos individuos n5o abrangidos nas alineas anteriores, mediante a

Presidente da Junta

de Freguesia, concedida em face de circunstAncias que se reputem

ponderosas.

Artigo 2. "
1-

pela Junta de Freguesia.
O Cemit6rio funciona todos os dias de acordo com o hordrio definido

que se refere aos espagos p[blicos
2 - A manutengSo da limpeza e conservagSo do cernit6rio no
equipamento de propriedade da Autarquia, sao da responsabilidade da Junta de Freguesia'
e

Artigo 3.'

A recegSo e inumagSo de caddveres estarfio a cargo do Agente Funer6rio e do servigo de
abertura e fecho da covata.
Compete ainda:

regulamentos
a) Cumprir e fazer cumprir as disposig6es do presente regulamento, as leis e
gerais, as deliberag6es da Junta de Freguesia e as ordens do Presidente da Junta de freguesia;

Yccl''{s4 *-?
v
Afiigo4,"
Realizacfio de obras:

a) A

realizagSo

por particulares de quaisquer trabalhos no cemit6rio,

Z,A
z(e
nomeadamente

Junta de Freguesia;
conservagSo e limpeza de campas, fica sujeita a autorizagSo e fiscalidade da

b) No Ambito da alinea anterior, s5o autorizados, com dispensa de quaisquer outras
das
formalidades, os titulares como respons6veis pelas campas a procederem b limpeza
mesmas;

Artigo 5.'
da Junta de Freguesia'
Os servigos de registo e expediente geral estarSo a cargo da secretaria

onde existirSo para o efeito, livros e/ou suporte informStico de registo de inumag6es,
bom
exumagSes, trasladag6es e quaisquer outros atos considerados necessdrios ao
do
cemit6rio,
i
atividade
funcionamento dos servigos. Pela prestagSo de servigos relativos
UniSo
fixados por lei a cargo da freguesia s5o cobradas as taxas a definir na tabela de taxas da
das Freguesia.

Capitulo ll
lnumagSo
SecaSo I DisposigSes comuns

Artigo 6.'
As inumagdes serSo efetuadas em sepulturas ou jazigos.

Artigo 7."
Os caddveres a inumar serSo encerrados em caixfio no interior do qual ser6 colocado um
produto biol5gico acelerador da decomposigSo fornecido pelo prestador de servigo funerdrio E
de criangas
QUE DEVE ENTREGAR A DEVIDA DECLARAqAO. Nos caix6es que contenham corpos
n5o ser5 colocado qualquer produto.

Artigo 8."
Nenhum caddver pode ser inumado nem encerrado em caixSo de zinco, antes de decorridas
vinte e quatro horas sobre o 6bito ou boletim de 6bito'

Artigo 9."
A pessoa ou entidade encarregada do funeral dever6 requerer ir UniSo das Junta de Freguesia,
que
autorizagSo para a respetiva inumagio, exibindo para tal o assento ou boletim de 6bito,
serd arquivado na secretaria da Junta.

Artigo 10."
As inumag6es serfio registadas no livro de inumagdes e em suporte informdtico, mencionandose a data de entrada do cad6ver no cemit6rio e o local de inumagao.
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Secgdo ll

lnumagdes em sepulturas

Artigo 11."
N5o sdo permitidas inumag6es em sepultura comurn nfio identificada, salvo:

a) Em situagSo de calamidade priblica;
b) Tratandose de fetos mortos abandonados ou pegas anat6micas'

Artigo 12.'
As sepulturas terSo em planta a forma retangular obedecendo

a)
b)

is seguintes dimens6es minimas:

Para adultos: comprimento - 2.00m Largura - 0.70m Profundidade - 1.50m
Para adultos sepultura dupla; Comprimento - 2.00 Largura - 0.70m Profundidade

-

2.00

b) Para criangas: comprimento - 1.00m Largura - 0.55m Profundidade - 1.00m

Artigo 13.'
quanto
1. As sepulturas, devidamente numeradas, agrupar-se-5o em talh6es ou secg5es, tanto
possivel retangulares.
2. procurar-se-d o melhor aproveitamento do terreno, n5o podendo, por6m, os intervalos entre
as sepulturas e entre estas e os lados dos talh6es ser inferiores a 0,40 m, e mantendo-se para
cada sepultura acesso com o minimo de 0,60 m de largura.

Artigo 14.'
Aldm dos talh6es privativos que se considerem justificados, haverd secades para as inumagSes
de criangas.

Artigo 15."
As sepulturas classificam-se em tempordrias e perpdtuas (concessSo):

a) Consideram-se tempordrias as sepulturas para inumagSo por cinco anos, findos os quais
poderd proceder-se

i

exumagSo,'

b) Definem-se como perp6tuas aquelas cuja utilizagSo foi exclusiva e perpetuamente concedida
pela Junta de Freguesia, mediante requerimento dos interessados.

Secgio lll
lnumag6es em jazigos

Artigo 16.'
A inumagSo em jazigo terd de obedecer

is seguintes regras:

a) Nos jazigos s6 6 permitido inumar cadSveres encerrados em caixSes de zinco, devendo a folha

empregada no seu fabrico ter espessura minima de 0,4mm.
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Artigo17."
de jazigos a inspegdo aos
Deve ser facultado pelos concessiondrios

1.
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2.Quandoumcaix5odepositadoemjazigo,apresentarroturaouqualqueroutra

a fim de o mandar reparar' marcando-se-lhe'
deteriorag6o, serSo os respons6veis avisados,
para o efeito, o prazo julgado conveniente'

3'EmcasodeurgEncia,ouquandonSoseefetueareparagsoprevistanondmeroanterior
com um
a

as despesas por conta dos responsdveis'
Junta de Freguesia ordend-la-d, correndo
reverterd como receita pr6pria para a Junta'

agravamento de }%que

o caixSo deteriorado' encerrar-se-d
4. Quando naO pOSSa reparar-se convenientemente
por
para sepultura, i escolha dos responsiveis ou
noutro caixSo de zinco ou seri removido
sempre
em casos de manifesta urgencia ou
decis5o da Junta de Freguesia, tendo esta lugar

queaquelesn6osepronunciemdentrodoprazoquelheforfixado,correndotodasas

o agravamento previsto no pardgrafo anterior'
despesas por conta dos propriet6rios com

Capitulo lll
ExumagSo

Artigo 18.'
E

periodo legal de inumagio de
proibido abrir-se qualquer sepultura antes de decorrer o
de mandado de autoridade judicial'

cinco anos, salvo em cumprimento

Artigo 19.'

]..Passadoscincoanossobreadatadainumagso,poder6proceder-seiexumag5o,
observando-se os seguintes procedimentos:
os interessados para no prazo de 15
2. a) A Junta de Freguesia publicar5 editais notificando
qual o destino a dar is ossadas;
dias comunicarem a data da exumag6o e

que os
b) Decorrido o prazo a que se refere o n0mero anterior sem

interessados

abandonadas
promovam qualquer dilig'0ncia, poderd ser feita a exumagSo' considerando-se
no
enterradas
ou
autarquia
para sepulturas da
as ossadas existentes, que serio removidas
pr6prio coval a maior profundidade'
os fen6menos de destruigSo
3. Se, no momento da exumag5o, nao estiverem terminados
inumado por periodos
da mat6ria orgfinica, recobre-se de novo o caddver, mantendo-se
sucessivos de um ano at6 i mineralizacSo do esqueleto'

Artigo 20.'
inumado em jazigos s6 serd
A exumagSo das ossadas de um caixao de chumbo ou zinco
que se possa verificar a
permitida quando aquele se apresente de tal forma deteriorado
consumagSo das partes moles do caddver'

Artigo 21."
que, por manifesta urgancia ou vontade
artigo 17'" serdo depositadas

ou zinco
As ossadas exurnadas de caixao de chumbo
termos do n"4 do
nos
dos interessados, se tenham removido

Junta de Freguesia'
no jazigo origindrio ou no local acordado com a

l
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Capitulo lV
Trasladae6es

Artigo 22."

i

Junta de Freguesia' s6
a trasladagao as
para
requerer
podendo efetuar-se com autorizagdo desta. T6m legitimidade
pessoas ou entidades previstas na legislagio aplicdvel'

(por escrito)
As trasladag6es serao requeridas pelos interessados

Artigo 23.'
correspondentes is
Nos livros de registo do cemit6rio far-se-do os averbamentos
as notas que dos
trasladag6es efetuadas, devendo, ainda, exarar-se no verso do alva16
mesmos livros constarem acerca da respetiva inumagSo ou dep6sito.

Capitulo V
Sepulturas e Jazigos abandonados

Artigo 24.'
proprietdrios n6o sejam
1-Consideram-se abandonados, os jazigos e as sepulturas cujos
direitos por periodos
seus
os
conhecidos ou residam em parte incerta e ndo exergam
prazo de TRTNTA dias,
superiores a dez anos, nem se apresentem a reivindica-los dentro do
publicados em dois dos
depois de citados por meio de editais afixados nos locais habituais e
jornais mais lidos no concelho.
inumagSo ou da
2-O prazo a que este artigo se refere conta-se a partir da data da tlltima
que
mencionadas
nas
realizagfio das mais recentes obras de conservagio ou beneficiagSo
propriet.rios, ou
construgdes tenham sido feitas, sem prejuizo de quaisquer outros atos dos
de situag6es suscetiveis de interromperem a prescriESo'

jazigo a indicagfio de
3-simultaneamente com a citaEso dos interessados, colocar-se-6 no
abandono.

Artigo 25,'
Decorrido o prazo de TRINTA dias previsto no artigo anterior, serd o processo, instruido com
todos os elementos comprovativos dos factos constitutivos do abandono e do cumprimento
Freguesia
das formalidades estabelecidas no mesmo artigo, presente i reuniSo da Junta de
para ser declarado o abandono.

Artigo 26.e
Com a declaragdo de abandono prevista no artigo anterior, tambdm os direitos do riltimo
concession6rio registado ou dos seus herdeiros sdo declarados prescritos'

w

AtftEU 4r.

1. euando um jazigo se encontra em ruinas, desse facto se dard conhecimento aos
interessados por meio de carta registada com aviso de recegSo fixando-lhes prazo para
procederem is obras necessdrias.
2. Se houver perigo eminente de derrocada e as obras de recuperaEso

',' :
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ordenadas n5o se l''
$

realizarem dentro do prazo fixado, pode a Presidente da Junta ordenar a demoligSo do jazigo.

3. Os restos mortais, existentes em jazigos a demolir ou declarados abandonados quando
deles sejam retirados, depositar-se-do com cardcter de perpetuidade, no local reservado pela
Junta para o efeito, caso n5o sejam reclamados no prazo de 15 dias sobre a data da demoligSo
ou da declaragSo de abandono.

Artigo 28.'

O preceituado neste capitulo aplica-se com as necessdrias adaptag6es

is

sepulturas

perp6tuas.

Capitulo Vl
ConstrugSes Funerdrias
SecSSo I
Das obras

Artigo 29.'
A realizagSo por particulares, ou a seu cargo, de quaisquer trabalhos no cemit6rio depende

de apresentagSo de projeto

)

Junta de Freguesia, ficando sujeitos

)

autorizagSo

e)

orientagSo e fiscalizagSo desta.

Artigo 30.'
Do projeto referido no artigo anterior constarSo os elementos seguintes:
a) Desenhos devidamente cotados, i escala minima de 1:20.
b) Na elaboragSo e apreciagSo dos projetos deverd atender-se
construg6es funerdrias, exigidas pelo fim a que se destinam.

i
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sobriedade pr6pria das

Artigo 31.'
Nos jazigos devem efetuar-se obras de conservag6o, sempre que as circunstincias o
imponham.
Secgio ll
Sinais Funerdrios e do embelezamento de jazigos e sepulturas

Artigo 32.'
A Junta de Freguesia poderd permitir o arranjo das sepulturas tempordrias, por6m com
obrigag5o para o responsdvel, de remog5o de todos os materiais aquando da exumagSo.
Quando o responsdvel n5o tiver condig6es para remogio da pedra e dos adornos, poderdo
os servigos da Autarquia proceder a esse trabalho, mediante indemnizag5o das despesas
efetuadas, n5o podendo em qualquer caso, os materiais retirados da exumagSo serem

'*iun
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contiguo de aPoio da runta
removidos para o exterior do cemit6rio ou no estaleiro

de

freguesia.

W

Disposig6es Gerais

Artigo 33.'
No recinto do cemit6rio 6 Proibido:
da mem6ria dos mortos ou do respeito devido
a) proferir palavras ou praticar atos ofensivos
ao local;
b) Entrar acompanhado de quaisquer animais;
de acesso que separam as sepulturas;
c) Transitar fora dos arruamentos ou nas vias
d) Colher flores ou danificar plantas ou Srvores;
que possam utilizar-se na alimentagao;
e) plantar 6rvores de fruto ou quaisquer plantas

f)Danificarjazigos,Sepulturas,sinaisfuner{riosequaisqueroutrosobjetos;
Artigo 34."
ou de culto em jazigos e sepulturas nao
Os objetos utilizados para fins de ornamentagao

dos respons6veis' nem
poder5o ser dai retirados sem apresentagfio de autorizagSo escrita
sair do cemit6rio sern a anu6ncia DAJUNTA DE FREGUESIA'

Artigo 35.'

os caix6es ou urnas que tenham
N6o podem sair do cemit6rio, ai devendo ser incinerados,
contido corpos ou ossadas.

Artigo 36.'

qualquer agrupamento musical carece de
A entrada no cemit6rio de forga armada, banda ou
autorizag5o da Junta de Freguesia'

Artigo 37.'
O prego da concessdo de sepulturas

e terrenos e as taxas devidas pelas

inumag6es'

relativos ao cemit6rio,
exumag6es, transfer6ncias de concession6rio e prestagSo de servigos
constam de tabela aprovada pela Junta e Assembleia de freguesia.
Artigo!!8."

responsabilidade criminal, contraordenacional ou
serSo punidas com uma
regulamentar mais grave, as infrag6es ao presente regulamento

1. Sem prejuizo de
coima de € 50,00,
de € 125,00.
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capitulo vll

i

imputagao

de

coima
excegSo da prevista na alinea f) do art. 33"e que 6 punivel com uma

2'Quandoaplic6veisapessoascoletivasouequiparadas,omontantedascoimas
mencionadas na alinea anterior serS elevada para o dobro'

7

capitulo

vlll

Disposigdes finais

Artigo 39."
As situagdes n5o contempladas no presente regulamento ser6o resolvidas caso a caso, pela

Junta de Freguesia.

Artigo 40.'
Este regulamento entra em vigor no dia seguinte

i

sua aprovagSo pela Assembleia de

Freguesia.

A Presidente da Junta de Freguesia

(Maria do Nascimento Rateiro Marm6)

pela Junta de Freguesia

Assembleia de
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