
• ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO T ÉCNICO E SECRETARIADO 

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

Informação n.0 71/DAPLEN/2016 10 de maio 

Assunto: Segunda alteração à Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro, que define e 

regula as honras do Panteão Nacional, e quinta alteração ao Decreto-Lei n.0 

411/98, de 30 de dezembro 

[Projeto de Lei n.0 143/XIII/1.a (PS)] 

Tendo em atenção o disposto no artigo 156.0 do Regimento da Assembleia da 

República, e nos termos da allnea g) do n.0 1 do artigo 8.0 da Resolução da Assembleia da 

República n. 0 20/2004, de 16 de Fevereiro, junto se anexa o texto final relativo ao diploma em 

epígrafe, aprovado em votação final global em 6 de maio de 2016, para subsequente envio a S. 

Ex. a a Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. 

No texto do diploma foram incluídos a fórmula inicial e demais elementos formais, 

sugerindo-se ainda o seguinte: 



• ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

Título do projeto de decreto 

Considerando que o presente diploma altera também o Decreto-Lei n.0 411/98, de 30 de 

·dezembro, ao qual é aditado um artigo 31. 0-A, constituindo esta a sua quinta alteração'; 

Tendo ainda em co~ta que, nos termos dÓ n. o 1 do artigo 6. o da lei formulário2 , "Os diplomas 

que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida (.. )", sugere-se 

o seguinte titulo: 

Onde se lê:" Segunda alteração à Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula as 

honras do Panteão.Nacional". 

Deve ler-se: "Segunda alteração à Lei n. 0 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula as 

honras do Panteão Nacional, e quinta alteração ao Decreto-Lei n.0 411/98, de 30 de 

dezembro". 

Artigo 1.0 do projeto de decreto 

No corpo 

Foi inserido o título da lei alterada, que deve constar por questões informativas e de rigor 

jurfdico. Sugere-se ainda um aperfeiçoamento de redação. Assim, 

Onde se lê: "São alterados os artigos 1.0 e 4. 0 da Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro, alterada 

pela Lei n. o 35/2003, de 22 de agosto, que passam a ter a seguinte redação:" 

Deve ler-se:" Os artigos 1. 0 e4. 0 da Lei n.0 28/2000, de 29 de noyembro, que defin;r e regula"' 

as honras do Panteão Nacional, alterada pela Lei n. 0 35/2003, de 22 de agosto, passam a ter 

a seguinte redação:" 

Artigos 1.0 e 4.0 da Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro /na redação constante do artigo 1.0 

do projeto de decreto) 

A nova redação dada aos artigos 1.0 e 4. 0 da Lei n.0 28/2000, de 29/11, deve incluir também as 

correspondentes epígrafes, tal como indicadas no artigo 3. o do projeto de decreto. Nestes 

termos, 

1 Optou-se por não fazer menção ao titulo do Decreto-Lei a alterar no titulo do projeto de decreto, para 
evitar que o mesmo se torne demasiado extenso. 
2 Lei n.• 74/98, de ll·de novembro, alterada e republicada pela Lei n.• 42/2007, de 24 de agosto. 
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Onde se lê: "Artigo 1. 0 " 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

Deve ler-se: "Artigo 1.0 

Panteão Nacional" 

Onde se lê: "Artigo 4. 0 " 

Deve ler-se: "Artigo 4. o 

Prazo de concessão" 

Artigo 2.0 do projeto de decreto 

No corpo 

Por uma questão de rigor e segurança jurídica, foram incluídos o titulo do decreto-lei alterado e 

o elenco dos diplomas que lhe introduziram alterações, dando cumprimento ao n.0 1 do artigo 

6. 0 da lei-formulário. Assim, 

Onde se lê: "É aditado um artigo 31.0 -A ao Decreto-Lei n.0 411/98, de 30 de dezembro, com a 

seguinte redação:" 

Deve ler-se: "É aditado um artigo 31. 0-A ao Decreto-Lei n. 0 411/98, de 30 de dezembro, que 

estabelece o regime jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação, trasladação e 

cremação de cadáveres, bem como de alguns desses atos relativos a ossadas, cinzas, 

fetos mortos e peças anatõmicas, e ainda da mudança de localização de um cemitério, 

alterado pelos Decretos-Leis n.0s 5/2000, de 29 de janeiro, e 138/2000, de 13 de julho, 

pela Lei n.0 30/2006, de 11 de julho, e pelo Decreto-Lei n.• 109/2010, de 14 de outubro, 

com a seguinte redação:" 

Artigo 31.0 -A.• do Decreto-Lei n.• 411/98. de 30/12 (na redação constante do artigo 2.0 do 

projeto de decreto\ 

Na epígrafe e no corpo 

No sentido de uma harmonização com a expressão utilizada ao longo da Lei n.• 28/2000, de 

29/11, que define e regula· as honras do Panteão Nacional, substituiu-se "de" por "do". De igual 

modo, no corpo do artigo 31. •-A, a expressão "Panteão Nacional" foi grafada com letras iniciais 

maiúsculas. 

Onde se lê: "Honras de Panteão Nacional" 

Deve ler-se: "Honras do Panteão Nacional" 

3 



Na epígrafe 

• ASSEMBLEIA I> A REPúBLICA 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

Artigo 3.0 do projeto de decreto 

A introdução de epfgrafes não parece corresponder a uma alteração sistemática, uma vez que 

não é modificada a forma como o ato normativo está organizado ou a divisão sistemática das 

matérias nele tratadas. 

Em face do exposto, no sentido de haver a necessária correspondência entre a epígrafe e o 

texto do artigo, sugere-se: 

Onde se lê: "Alterações sistemáticas" 

Deve ler-se: "Aditamento de epígrafes à Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro" 

No corpo 

Tal como referido anteriormente, as epfgrafes dos artigos 1.0 e 4.0 da Lei n.0 28/2000, de 29/11, 

que são alterados por esta lei, devem ser incluídas na nova redação que aos mesmos é dada 

pelo artigo 1. o do projeto de decreto. Assim, no artigo 3.0 só devem ser indicadas as epfgrafes 

dos artigos da Lei n. 0 28/2000, de 29/11, que não são alterados pela presente lei. 

Sugerindo-se ainda: 

Onde se lê: "São introduzidas as seguintes epígrafes aos artigos da Lei n. 0 28/2000, de 29 de 

novembro:" 

Deve ler-se: "São aditadas aos artigos da Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro, as 

seguintes epígrafes:" 

Quanto à alínea a), relativa à epígrafe do Artigo 2. o 

No sentido de harmonizar a epfgrafe com a expressão utilizada no texto do artigo, "honras do 

Panteão" substituiu-se "de" por "do". Procedeu-se a igual substituição na epígrafe do artigo 2.0 

da republicação. 

Em face do exposto, sugere-se: 

Onde se lê:" 

a) Artigo 1.0
: "Panteão Nacional" 

b) Artigo 2. 0
: "Honras de Panteão" 

c) Artigo 3. 0 : "Competência para concessão" 

d) Artigo 4. 0 : "Prazo de concessão" 

e) Artigo 5. 0 : "Norma revogatória" 
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• ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO .TÉCNICO E SECRETARIADO 

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

f) Artigo 6. •: "Entrada em vigor" 

Deve ler-se: " 

a) Artigo 2.0: "Honras do Panteão" 

b) Artigo 3.0: "Competência para concessão" 

c) Artigo 5.0: "Norma revogatória" 

d) Artigo 6.0: "Entrada em vigor" 

Artigo 4.• do projeto de decreto 

No corpo 

Sugere-se o seguinte aperfeiçoamento de redação: 

Onde se lê: "É republicada em anexo à presente lei a Lei n.O 28/2000, de 29 de novembro, na 

redação atual." 

Deve ler-se: "É republicada em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, a Lei n.O 

28/2000, de 29 de novembro, com a redação atual." 

Anexo 
·-·- -., 

Foi inserida a palavra "ANEXO" e aperfeiçoado o correspondente tftulo, tendo sido .eliminadas 

repetições desnecessárias. Foi também eliminado o formulário inicial da lei republicada, que 

não deve constar na republicação. 

A consideração superior, 

A assessora parlamentar jurista 

. (Sónia Milhano) 
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DECRETO N.0 /XIII 

Segunda alteração à Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula 

as honras do Panteão Nacional, e quinta alteração ao Decreto-Lei n.0 411198, 

de 30 de dezembro 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.0 da 

Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.0 

Alterações à Lei n. o 28/2000, de 29 de novembro 

Os artigos 1.0 e 4.0 da Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula as honras 

do Panteão Nacional, alterada pela Lei n. 0 35/2003, de 22 de agosto, passam a ter a 

seguinte redação: 

"Artigo 1.0 

Panteão Nacional 

1- O Panteão Nacional, criado pelo Decreto de 26 de setembro de 1836, fica 

instalado em Lisboa, na Igreja de Santa Engrácia. 

2- É ainda reconhecido o estatuto de Panteão Nacional, sem prejuízo da 

prática do culto religioso: 

a) Ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa; 

b) Ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha; 

c) À Igreja de Santa Cruz, em Coimbra. 



Artigo 4.0 

Prazo de concessão 

As honras do Panteão não podem ser concedidas antes do decurso do prazo 

de: 

a) Vinte anos sobre a morte das pessoas distinguidas, nos casos da 

alínea a) do n.0 2 do artigo 2.0
; 

b) Cinco anos sobre a morte das pessoas distinguidas, nos casos da 

alínea b) do n.0 2 do artigo 2.0
. " 

Artigo 2.0 

Aditamento ao Decreto-Lei n.0 411/98, de 30 de dezembro 

É aditado um artigo 31.0 -A ao Decreto-Lei n.0 411 /98, de 30 de dezembro, ue 

estabelece o regime jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação, trasladação e 

cremação de cadáveres, bem como de alguns desses atos relativos a ossadas, cinzas, 

fetos mortos e peças anatómicas, e ainda da mudança de localização de um cemitério, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 5/2000, de 29 de janeiro, e 138/2000, de 13 de julho, 

pela Lei n.0 30/2006, de 11 de julho, e f!elo Decreto-Lei n.0 109/201 O, de 14 de outubro, 

com a seguinte redação: 

"Artigo 31.0-A 

Honras do Panteão Nacional 

O disposto no presente diploma em matéria de prazos e procedimentos não 

prejudica a concessão de honras do Panteão Nacional." 
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Artigo 3.0 

Aditamento de e ígrafes à Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro 

São aditadas aos artigos da Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro, as seguintes epígrafes: 

a) Artigo 2.0
: "Honras do Panteão" 

b) Artigo 3.0
: "Competência_para concessão" 

c) Artigo 5.0
: "Norma revogatória" 

d) Artigo 6.0 : "Entrada em vigor" 

Artigo 4.0 

Republicação 

É republicada em anexo à presente lei, da C}llal faz parte integrante, a Lei n.0 28/2000, de 

29 de novembro, com a redação atual. 

Aprovado em 6 de maio de 2016 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 

(Eduardo Ferro Rodrigues) 
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ANEXO 

Republicação da Lei n.0 28/2000, de 29 de novembro 

Define e regula as honras do Panteão Nacional 

Artigo 1.0 

Panteão Nacional 

1- O Panteão Nacional, criado pelo Decreto de 26 de setembro de 1836, fica instalado 

em Lisboa, na Igreja de Santa Engrácia. 

2- É ainda reconhecido o estatuto de Panteão Nacional, sem prejuízo da prática do 

culto religioso: 

a) Ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa; 

b) Ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha; 

c) À Igreja de Santa Cruz, em Coimbra. 

Artigo 2.0 

Honras do Panteão 

1- As honras do Panteão destinam-se a homenagear e a perpetuar a memória dos 

cidadãos portugueses que se distinguiram por serviços prestados ao País, no 

exercício de altos cargos públicos, altos serviços militares, na expansão da cultura 

portuguesa, na criação literária, científica e artística ou na defesa dos valores da 

civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e da causa da liberdade. 

2- As honras do Panteão podem consistir: 

a) Na deposição no Panteão Nacional dos restos mortais dos cidadãos 

distinguidos; 

b) Na afixação no Panteão Nacional da lápide alusiva à sua vida e à sua obra. 
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Artig(} 3.• 

Competência para concessão 

1- A concessão das homas do Panteão é da competência· exclusiva da Assembleia da 

República. 

2- O ato referido no número anterior será sempre fundamentado e reveste a forma de 

resolução da Assembleia da República. 

Artigo4.• 

Prazo de concessão 

As homas do Panteão não podem ser concedidas antes do decurso do prazo de: 

a) Vinte anos sobre a morte das pessoas distinguidas, nos casos da alínea a) do 

n.• 2 do artigo 2.•; 

b) Cinco anos sobre a morte das pessoas distinguidas, nos casos da alínea b) do 

n.• 2 do artigo 2.0
." 

Artigo s.• 
Norma revogatória 

São revogados o Decreto de 26 de setembro de 1836 e a Lei n.• 520, de 29 de abril de 

1916. 

Artigo 6.• 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no primeiro dia após a sua publicação. 
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