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CAPÍTULO l  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.° 

A criação e concessão de distinções honoríficas pela Câmara Municipal de Felgueiras 

obedecerá ao prescrito no presente regulamento. 

Artigo 2.° 

São criadas, como distinções honoríficas, medalhas e diplomas de honra e seus 

acessórios. 

CAPITULO II 

DAS MEDALHAS MUNICIPAIS 

SECÇÃO l  

ESPÉCIES DE MEDALHAS 

Artigo 3° 

As medalhas de honra a atribuir pela Câmara Municipal são as seguintes: 

a) Medalha de Ouro do Concelho de Felgueiras; 

b) Medalha de Mérito Municipal; 

c) Medalha de Serviço e Comportamento Exemplar. 

 

SECÇÃO II 

DA MEDALHA DE OURO DO CONCELHO 

 

Artigo 4° 

A medalha de Ouro do Concelho destina-se a agraciar pessoas individuais ou 

colectivas, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado ao Município serviços 

considerados excepcionais, dos quais resultem grandes benefícios materiais ou morais 

para o Concelho ou para o bom nome do Concelho. 
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Artigo 5.° 

Cabe à Câmara Municipal, em deliberação por maioria de dois terços dos seus 

membros e por escrutínio secreto, a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho, 

mediante proposta do Presidente, de qualquer dos seus Vereadores ou da Assembleia 

Municipal. 

 

Artigo 6.° 

A atribuição da Medalha de Ouro do Concelho outorga ao galardoado o título de 

"Cidadão Honorário de Felgueiras". 

 

Artigo 7.° 

A Medalha será entregue ao galardoado ou seu representante em cerimónia pública e 

solene. 

 

Artigo 8.° 

a) A Medalha de Ouro do Concelho tem as dimensões e a configuração constante 

do modelo anexo a este regulamento. 

b) A Medalha é usada do lado esquerdo do peito, pendente de uma fita de 3 (três) 

cm de largura, com as cores do Concelho, conforme modelo anexo. 

 

Artigo 9.° 

À Medalha de Ouro do concelho corresponde o seguinte distintivo, a usar do lado 

esquerdo do peito: - uma roseta de seda, de forma circular, com as cores do Município 

e a inscrição a ouro "Concelho de Felgueiras", conforme modelo anexo. 

 

SECÇÃO III 

DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL 
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Artigo 10.° 

A Medalha de Mérito Municipal destina-se a agraciar pessoas individuais ou colectivas, 

nacionais ou estrangeiras, que durante o ano se tenham evidenciado pelo elevado 

desempenho nas respectivas actividades profissionais ou associativas, consubstanciado 

na sua postura, no exemplo e incentivo para os demais munícipes nas áreas da 

economia, cultura, arte, desporto, segurança, saúde e outros. 

 

Artigo 11.° 

A Medalha de Mérito Municipal é de Bronze e tem a configuração constante do modelo 

anexo. 

 

Artigo 12.° 

Cabe à Câmara Municipal, por deliberação tomada à pluralidade de votos e em 

escrutínio secreto, a atribuição da Medalha de Mérito Municipal. A deliberação deverá 

ser tomada por maioria de dois terços. 

 

Artigo 13.° 

A Medalha será entregue ao galardoado ou a um seu representante em cerimónia 

pública e solene. 

 

Artigo 14.° 

a) A Medalha de Mérito Municipal tem as dimensões e a configuração constante do 

modelo anexo a este regulamento. 

b) A Medalha é usada do lado esquerdo do peito, pendente de uma fita de 3 (três) 

cm de largura, com as cores do Concelho, conforme o modelo anexo. 

 

 

 

Artigo 15.° 
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À Medalha de Mérito Municipal corresponde o seguinte distintivo, a usar do lado 

esquerdo do peito: - uma roseta de seda de forma circular, com as cores do Concelho, 

conforme modelo anexo. 

 

SECÇÃO IV  

MEDALHA DE SERVIÇO E COMPORTAMENTO EXEMPLAR 

 

Artigo 16.° 

A Medalha de Serviço e Comportamento Exemplar destina-se a agraciar os 

Trabalhadores Municipais que, tendo servido o Município por um período superior a 

vinte anos, se tenham distinguido, no desempenho das suas funções ou tarefas, com 

zelo, dedicação, assiduidade e competência, das quais tenha resultado uma maior 

dignificação das funções ou tarefas desempenhadas. Destina-se ainda a agraciar os 

servidores municipais que por actos de coragem, abnegação ou altruísmo, ao serviço 

do Município, se tenham distinguido de entre os demais e mereçam ser apontados 

como exemplo. 

 

Artigo 17.° 

A Medalha de Serviço e Comportamento Exemplar é de Ouro, de Prata e de Bronze, 

conforme o mérito relativo das tarefas desempenhadas ou os actos praticados. 

 

Artigo 18.° 

A concessão da Medalha de Serviço e Comportamento Exemplar é da competência da 

Câmara Municipal, mediante proposta de qualquer dos seus membros ou do Chefe de 

Serviços respectivo. A respectiva deliberação deverá ser tomada à pluralidade de votos 

e em escrutínio secreto, excepção feita à atribuição da Medalha de Ouro, em que a 

deliberação deverá ser tomada por maioria de dois terços dos membros daquele 

Executivo. 

 

Artigo 19.° 
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A Medalha de Serviço e Comportamento Exemplar será entregue ao galardoado ou a 

seu representante em cerimónia solene. 

a) A Medalha de Serviço e Comportamento Exemplar tem as dimensões e a 

configuração constantes do modelo anexo a este regulamento. 

b) A Medalha é usada do lado esquerdo do peito, pendente de uma fita de 3 (três) 

cm de largura, corn as cores do concelho, conforme o modelo anexo. 

 

Artigo 20.° 

À Medalha de Serviço e Comportamento Exemplar corresponde o seguinte distintivo, a 

usar do lado esquerdo do peito: - roseta de seda, de forma circular, com as cores do 

concelho e demais pormenores para cada uma das categorias, conforme modelo 

anexo. 

 

CAPÍTULO III 

SECÇÃO l  

ESPÉCIES DE DIPLOMAS DE HONRA 

 

Artigo 21.° 

Além das medalhas referidas no Capítulo l, a Câmara Municipal concederá os seguintes 

diplomas de honra: 

a) Diploma de Bons Serviços; 

b) Diploma de Bom Comportamento 

 

SECÇÃO II 

DIPLOMA DE BONS SERVIÇOS  

 

Artigo 22.° 

O Diploma de Bons Serviços será concedido pela Câmara, mediante proposta de 

qualquer dos seus membros ou do Chefe de Serviços respectivo, aos trabalhadores do 
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Município que no desempenho das suas tarefas tenham demonstrado zelo, dedicação e 

assiduidade que mereçam ser realçadas. 

 

Artigo 23.° 

O Diploma de Bons Serviços será entregue ao distinguido em cerimónia solene. 

 

Artigo 24.° 

O Diploma de Bons Serviços terá o formato e os dizeres constantes do modelo anexo a 

este regulamento. 

SECÇÃO III  

DO DIPLOMA DE BOM COMPORTAMENTO 

 

Artigo 25.° 

O Diploma de Bom Comportamento será concedido pela Câmara, mediante proposta 

de qualquer dos seus membros ou Chefe de Serviços respectivos aos trabalhadores do 

Município que, no desempenho das suas funções ou tarefas, tenham demonstrado 

especial destreza ou abnegação, conducentes a resultados dignos de registo. 

 

Artigo 26.° 

O Diploma de Bom Comportamento será entregue ao distinguido em cerimónia solene. 

 

Artigo 27.° 

O Diploma de Bom Comportamento terá o formato e os dizeres constantes do modelo 

anexo a este regulamento. 

 

CAPÍTULO IV  

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Artigo 28.° 

A aquisição de medalhas, distintivos e diplomas será encargo do Município. 

 

Artigo 29.° 

De todas as medalhas serão passados diplomas individuais, assinados pelo Presidente 

da Câmara, conforme os modelos constantes do anexo ao presente regulamento. 

 

Artigo 30.° 

Perdem o direito às medalhas, distintivos e diplomas, a que se refere este 

regulamento, os trabalhadores municipais a quem tenha sido aplicada a pena de 

demissão. 

 

Artigo 31.° 

a) Incorre em falta disciplinar grave, punível nos termos do Estatuto Disciplinar 

dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, todo o 

trabalhador Municipal que fizer uso da Medalha ou dos seus distintivos quando 

a ele não tenha direito, sem prejuízo da responsabilidade criminal que no caso 

couber. 

b) O uso de medalhas ou dos seus distintivos por qualquer pessoa que a esse uso 

não tenha direito, será participado ao poder judicial, mediante deliberação da 

Câmara, para exercício do procedimento criminal que ao caso couber. 

 

Artigo 32.° 

As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regulamento serão resolvidas por 

deliberação da Câmara. 

 

Artigo 33.° 

O presente regulamento entra imediatamente em vigor. 

 

 










