
Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE BEJA 

 

1

 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Finalidades das Insígnias e Medalhas 

 

As insígnias e medalhas municipais destinam-se a distinguir pessoas individuais ou entidades colectivas, 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que se hajam destacado por serviços distintos 

altamente meritórios duradouramente prestados ao Município ou à população e cujo nome, por esse 

facto, se torne intrinsecamente ligado ao Concelho de Beja. Têm ainda como objectivo distinguir, 

igualmente, qualidades profissionais e de cumprimento do dever revelado, no serviço, por funcionários 

da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia do Concelho, das Empresas Municipais e dos membros da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja. 

 

Artigo 2º 

Tipos de Insígnias e Medalhas 

 

O Município de Beja institui as seguintes insígnias e medalhas, a serem atribuídas nos termos do 

presente regulamento: 

 

a) Chave de Honra do Município; 

b) Medalha de Honra do Município; 

c) Medalha de Mérito Artístico e Cultural; 

d) Medalha de Mérito Desportivo; 

e) Medalha de Mérito Económico e Social; 

f) Medalha de Bons Serviços ao Município; 

 

Artigo 3º 

Acto de Entrega 

 

A entrega de qualquer insígnia ou medalha será efectuada, pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Beja ou por quem para o efeito legalmente o represente, em sessão pública e solene, em regra no Dia 

da Cidade ou convocada pela Câmara Municipal para esse efeito. 
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Capítulo II 

Da Chave de Honra do Município 

 

Artigo 4º 

Âmbito 

 

A Chave de Honra do Município destina-se, em situações excepcionais, a agraciar pessoas individuais ou 

colectivas, cuja actividade seja de reconhecido mérito ou relevo, ou que no desempenho das suas 

actividades tenha contribuído, de alguma forma, para o desenvolvimento do Concelho, do País ou do 

Mundo. 

 

Artigo 5º 

Características 

 

A Chave de Honra do Município será em liga metálica adequada, revestida a ouro. 

 

Artigo 6º 

Atribuição 

 

A Chave de Honra do Município será atribuída, mediante proposta de qualquer membro da Câmara 

Municipal, ou por recomendação da Assembleia Municipal, por deliberação da Câmara Municipal, em 

sessão ordinária, por deliberação unânime dos seus membros, e posteriormente ratificada em sessão da 

Assembleia Municipal por voto secreto. 

 

 

Capítulo III 

Da Medalha de Honra do Município 

 

Artigo 7º 

Âmbito 

 

A Medalha de Honra do Município destina-se a homenagear pessoas singulares ou colectivas, públicas 

ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que, pelo seu prestígio ou serviços excepcionais à comunidade, 

alcancem mérito extraordinário e dignifiquem o Concelho de Beja. 
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Artigo 8º 

Características 

 

1. A Medalha de Honra do Município será em liga metálica adequada, revestida a ouro. 

2. A Medalha de Honra do Município penderá de uma fita bipartida, de cor preta do lado esquerdo e de 

cor vermelha do lado direito, com a inscrição “Honra” no ante verso e terá como insígnia uma roseta 

bicolor, de cor vermelha e de cor preta. 

 

Artigo 9º 

Atribuição 

 

A Medalha de Honra do Município será atribuída, mediante proposta de qualquer membro da Câmara 

Municipal, ou por recomendação da Assembleia Municipal, por deliberação da Câmara Municipal, em 

sessão ordinária, tomada por maioria de dois terços dos seus membros em efectividade de funções, e 

posteriormente ratificada em sessão da Assembleia Municipal, por voto secreto. 

 

 

Capítulo IV 

Da Medalha de Mérito Artístico e Cultural 

 

Artigo 10º 

Âmbito 

 

A Medalha de Mérito Artístico e Cultural será atribuída a pessoas singulares ou colectivas, que se 

tenham notabilizado no desenvolvimento de actividades artísticas e culturais, ou ao serviço do 

movimento associativo, contribuindo dessa forma para o engrandecimento do nome do Município. 

 

Artigo 11º 

Características 

 

A Medalha de Mérito Artístico e Cultural, em liga metálica, penderá de uma fita bipartida, de cor preta 

do lado esquerdo e de cor vermelha do lado direito, com a inscrição “Mérito Municipal Artístico e 

Cultural” no verso e terá como insígnia uma roseta bicolor, de cor preta e de cor vermelha. 

 

 



Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE BEJA 

 

4

 

Artigo 12º 

Atribuição 

 

A Medalha de Mérito Artístico e Cultural será atribuída, mediante proposta de qualquer membro da 

Câmara Municipal, ou por recomendação da Assembleia Municipal, por deliberação da Câmara 

Municipal, em sessão ordinária, tomada pela maioria dos seus membros, e posteriormente ratificada em 

sessão da Assembleia Municipal, por voto secreto. 

 

 

Capítulo V 

Da Medalha de Mérito Desportivo 

 

Artigo 13º 

Âmbito 

 

A Medalha de Mérito Desportivo será atribuída a pessoas singulares ou colectivas, que se tenham 

notabilizado na prática de qualquer modalidade desportiva ou que hajam contribuído para o 

desenvolvimento da prática desportiva no Concelho. 

 

Artigo 14º 

Características 

 

A Medalha de Mérito Desportivo, em liga metálica, penderá de uma fita bipartida, de cor preta do lado 

esquerdo e de cor vermelha do lado direito, com a inscrição “Mérito Municipal Desportivo” no verso e 

terá como insígnia uma roseta bicolor, de cor preta e de cor vermelha. 

 

Artigo 15º 

Atribuição 

 

A Medalha de Mérito Desportivo será atribuída, mediante proposta de qualquer membro da Câmara 

Municipal, ou por recomendação da Assembleia Municipal, por deliberação da Câmara Municipal, em 

sessão ordinária, tomada pela maioria dos seus membros, e posteriormente ratificada em sessão da 

Assembleia Municipal, por voto secreto. 
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Capítulo VI 

Da Medalha de Mérito Económico  

 

Artigo 16º 

Âmbito 

 

A Medalha de Mérito Económico será atribuída a pessoas singulares ou colectivas, que desenvolvam a 

sua actividade económica no Concelho, e que no desenvolvimento dessa actividade se tenha 

notabilizado na prática de qualquer acto ou projecto que tenha contribuído para a valorização e 

enriquecimento económico na área do Município. 

 

Artigo 17º 

Características 

 

A Medalha de Mérito Económico, em liga metálica, penderá de uma fita bipartida, de cor preta do lado 

esquerdo e de cor vermelha do lado direito, com a inscrição “Mérito Municipal Económico” no verso e 

terá como insígnia uma roseta bicolor, de cor preta e de cor vermelha. 

 

Artigo 18º 

Atribuição 

 

A Medalha de Mérito Económico será atribuída, mediante proposta de qualquer membro da Câmara 

Municipal, ou por recomendação da Assembleia Municipal, por deliberação da Câmara Municipal, em 

sessão ordinária, tomada pela maioria dos seus membros, e posteriormente ratificada em sessão da 

Assembleia Municipal, por voto secreto. 

 

 

Capítulo VII 

Da Medalha de Mérito Social  

 

Artigo 19º 

Âmbito 

 

A Medalha de Mérito Social será atribuída a pessoas singulares ou colectivas, que desenvolvam a sua 

actividade social no Concelho, e que no desenvolvimento dessa actividade se tenha notabilizado na 

prática de qualquer acto ou projecto que tenha contribuído para a valorização e enriquecimento social 

na área do Município. 
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Artigo 20º 

Características 

 

A Medalha de Mérito Social, em liga metálica, penderá de uma fita bipartida, de cor preta do lado 

esquerdo e de cor vermelha do lado direito, com a inscrição “Mérito Municipal Social” no verso e terá 

como insígnia uma roseta bicolor, de cor preta e de cor vermelha. 

 

Artigo 21º 

Atribuição 

 

A Medalha de Mérito Social será atribuída, mediante proposta de qualquer membro da Câmara 

Municipal, ou por recomendação da Assembleia Municipal, por deliberação da Câmara Municipal, em 

sessão ordinária, tomada pela maioria dos seus membros, e posteriormente ratificada em sessão da 

Assembleia Municipal, por voto secreto. 

 

 

Capítulo VIII 

Da Medalha de Bons Serviços Municipais 

 

Artigo 22º 

Âmbito 

 

A Medalha de Bons Serviços Municipais será atribuída aos trabalhadores da Autarquia, das Empresas 

Municipais e das Juntas de Freguesia da área do Município, bem como aos membros da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, que no desempenho das suas funções de serviço 

público tenham contribuído para a melhoria e eficiência dos serviços prestados à população. 

 

Artigo 23º 

Características 

 

1. A Medalha de Bons Serviços Municipais será dourada, prateada ou de bronze, consoante os anos de 

serviço: 30, 20 e 10 anos, respectivamente. 

2. A Medalha de Bons Serviços Municipais dourada penderá de uma fita bipartida, de cor preta do lado 

esquerdo e de cor vermelha do lado direito, com a inscrição “Bons Serviços Municipais” no verso e terá 

como insígnia uma roseta bipartida, de cor preta e de cor vermelha. 
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3. A Medalha de Bons Serviços Municipais prateada penderá de uma fita bipartida, de cor preta do lado 

esquerdo e de cor vermelha do lado direito, com a inscrição “Bons Serviços Municipais” no verso e terá 

como insígnia uma fivela prateada com as dimensões de 3 x 1cm, envolvendo uma fita bipartida de cor 

preta e de cor vermelha. 

4. A Medalha de Bons Serviços Municipais de bronze penderá de uma fita bipartida, de cor preta do lado 

esquerdo e de cor vermelha do lado direito, com a inscrição “Bons Serviços Municipais” no verso e terá 

como insígnia uma fivela de bronze com as dimensões de 3 x 1cm, envolvendo uma fita bipartida de cor 

vermelha. 

 

Artigo 24º 

Atribuição 

 

A Medalha de Bons Serviços Municipais será atribuída, mediante proposta de qualquer membro da 

Câmara Municipal, do Conselho de Administração das Empresas Municipais ou dos Executivos das 

Juntas de Freguesia, ou do 1º Comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, ou ainda por 

recomendação da Assembleia Municipal, por deliberação da Câmara Municipal, em sessão ordinária, 

tomada pela maioria dos seus membros, e posteriormente ratificada em sessão da Assembleia 

Municipal. 

 

 

Capítulo IX 

Disposições Finais e Transitórias 

 

Artigo 25º 

Diplomas 

 

A atribuição de qualquer dos galardões previstos neste Regulamento será atestado por diploma 

encimado pelo Brasão de Armas do Município, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Beja, 

ou por quem legalmente o represente, de que constarão os fundamentos que determinaram a 

deliberação tomada. 

 

Artigo 26º 

Do Uso das Medalhas 

 

É expressamente vedada a ostentação ou uso de qualquer das insígnias ou medalhas previstas no 

presente Regulamento por quem não haja sido com as mesmas agraciado. 
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Artigo 27º 

Revogação 

 

O Presente Regulamento revoga o Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas aprovado pela 

Assembleia Municipal de 28 de Junho 1988. 

 

Artigo 28º 

Da Entrada em Vigor 

 

O presente Regulamento entra em vigor após a sua ratificação pela Assembleia Municipal de Beja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificado em Assembleia Municipal de 20 de Dezembro de 2011, por maioria com vinte abstenções. 


