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Normas de Funcionamento dos Gavetões de Inumações do Cemitério 

Municipal de Almodôvar 

 
Artigo 1.º  

(Âmbito) 

1. As presentes normas destinam-se a regular o funcionamento dos Gavetões de inumações 

instalados no Cemitério Municipal de Almodôvar. 

2. Em tudo o que for omisso será aplicável o disposto no Regulamento do Cemitério Municipal de 

Almodôvar.  

Artigo 2.º 

(Objetivos) 

A existência de gavetões no Cemitério Municipal de Almodôvar tem como objetivo colmatar a 

escassez de terrenos que se verifica atualmente no Cemitério Municipal de Almodôvar, por 

impossibilidade de ampliação do cemitério.  

Artigo 3.º 

(Destinatários) 

Poderão ainda ser depositados nos gavetões os restos mortais provenientes de outros cemitérios, 

independentemente de serem naturais ou residentes do concelho, desde que sejam familiares 

até ao 3.º grau em linha reta e colateral, de indivíduos residentes na área do concelho de 

Almodôvar.  

Artigo 4.º 

(Dimensões) 

Os gavetões obedecem às seguintes dimensões exteriores (medida aproximada): 

Comprimento……………………………………………………………………………………………………………..………. 2.30 m 

Largura……………………………………………………………………………………………………………….…………………0.75m 

Altura…………………………………………………………………………………………………………………………………… 0.64 m 

 
Artigo 5.º 

(Organização do espaço) 

1. Os gavetões são coletivos, agrupados em um bloco e implementados no piso térreo do Cemitério 

Municipal, com numeração sequencial.  

2. Nos gavetões não haverá mais de quatro células sobrepostas acima do nível do terreno, ou em 

cada pavimento, quando se trate de edificação de vários andares.  
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Artigo 6.º 

(Funcionamento) 

1. Em cada gavetão apenas será instalado um caixão, o qual poderá conter um conjunto de restos 

mortais (cadáver). 

2. Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Cemitério Municipal, nos gavetões apenas é 

permitida a inumação em caixões de zinco hermeticamente fechados e soldados.  

Artigo 7.º 

(Ocupação do gavetão) 

1. A ocupação e aquisição de gavetões será realizada, preferencialmente, por ordem numérica e 

consecutiva. 

2. Os munícipes poderão adquirir um gavetão, mesmo que não existam restos mortais para 

depositar, no momento do pedido. 

3. A colocação de sinais funerários e o embelezamento dos gavetões apenas é admitida nos termos 

do Regulamento do Cemitério Municipal, desde que não comprometa a integridade, estética e 

materiais do gavetão.   

Artigo 8.º 

(Concessão) 

1. Os gavetões podem, mediante autorização do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador 

com competência delegada para esse efeito, ser objeto de concessão para uso privado, a qual fica 

sujeita ao disposto no artigo anterior. 

2. Os gavetões poderão também ser concedidos em hasta pública nos termos e condições especiais 

que o Presidente da Câmara Municipal vier a fixar. 

3. As concessões não conferem aos titulares nenhum título de propriedade ou qualquer direito real, 

mas somente o direito de aproveitamento com afetação especial e nominativa em conformidade 

com as leis e regulamentos.  

Artigo 9.º 

(Pedido) 

1. O pedido individual para concessão para um gavetão é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal ou do Vereador com competência delegada para esse efeito e dele deve constar, 

designadamente, a identificação completa do requerente.  

2. Nos casos previstos no Artigo 3.º n.º 2 poderão ser ainda solicitados documentos que atestem a 

respetiva relação familiar. 
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Artigo 10.º 

(Decisão da concessão) 

Nos termos da alínea p) do n.º 2 do artigo 35.º e 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, é competência do Senhor Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com 

competência delegada para esse efeito decidir sobre a concessão de terrenos, nos cemitérios 

propriedade do município, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas. 

Artigo 11.º 

(Alvará) 

1. A concessão do gavetão é titulada por alvará da Câmara Municipal, a emitir aquando do 

pagamento da taxa de concessão, nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

e Outras Receitas Municipais. 

2. Do alvará constarão os elementos de identificação do concessionário, morada e referência do 

gavetão. 

 Artigo 12.º 

(Autorizações) 

1. Quando se trate de gavetão cujo titular tenha falecido e no mesmo não se encontrem ainda 

depositados os restos mortais, será facultado aos interessados, que provarem ser herdeiros do 

falecido, autorização para o depósito de outro corpo.  

2. As inumações a efetuar serão feitas mediante exibição do respetivo título de alvará e de 

autorização expressa do concessionário.  

Artigo 13.º 

(Transmissão por morte) 

1. São admitidas as transmissões por morte das concessões dos gavetões a favor dos herdeiros. 

2. Nos casos previstos no ponto anterior, o interessado deverá dirigir ao Presidente da Câmara 

Municipal um pedido de autorização para a transmissão da concessão, instruído nos termos legais 

mediante apresentação de documentos comprovativos da legitimidade. 

3. Em caso de deferimento do pedido, a transmissão será objeto de Averbamento no Alvará de 

Concessão, a ser efetuado nos termos do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Outras Receitas Municipais.  

Artigo 14.º 

(Exumação) 

A exumação do caixão inumado que contem os restos mortais em gavetão obedece ao disposto no 

Regulamento do Cemitério Municipal. 
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Artigo 15.º 

(Deterioração do Gavetão) 

Quando o caixão depositado no gavetão apresentar rotura ou qualquer outra deterioração, é 

aplicável o disposto no artigo 26.º do Regulamento do Cemitério Municipal. 

 

Artigo 16.º 

(Disposições Finais) 

O desconhecimento destas normas não poderá ser invocado para justificar o não cumprimento das 

suas disposições. 

Artigo 17.º 

(Dúvidas e Omissões) 

Compete à Câmara Municipal resolver, mediante deliberação, sob proposta do Vereador com 

competência delegada, todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

normativo.  

Artigo 18.º 

(Entrada em vigor e Produção de Efeitos) 

O presente normativo entra em vigor após a publicitação da sua aprovação pela Câmara Municipal 

de Almodôvar e produz efeitos após publicação em Diário da República da alteração do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, aprovada em sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de 23 de junho de 2021.  


