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MEDALHA" MÉRITO NACIONAL DO AGENCIAMENTO MARÍTIMO"

REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DA MEDALHA
"MÉRITO NACIONAL DO AGENCIAMENTO MARÍTIMO"

CAPíTuLO I
Dos disposições Gerais

Art. 1°. - A Medalha do "Mérito Nacional do Agenciamento
ordem honorífica concedida pela FENAMAR - Federação
Navegação Marítima, destinada a homenagear pessoas que
serviços ao Setor de Transporte e ao Agenciamento Marítimo

Marítimo" é uma insígnia de
Nacional das Agências de
tenham prestado relevantes
Brasileiro.

CAPíTuLO II
Dos requisitos obrigatórios

Art. 2". - São requisitos obrigatórios do indicado à concessão da Medalha "Mérito Nacional
do Agenciamento Marítimo":
a. Ter ação destacada e eficaz, em prol dos interesses e do bom nome da
categoria de Agentes Marítimos do Brasi I;
b. Ter elevado conceito na Classe de Agentes Marítimos, quanto às suas qualidades
morais e profissionais;
c. Ter seu nome apreciado e aceito pelo Conselho de Representantes da
FENAMAR.
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CAPÍTULO III
Da Hanraria
Art. 3°. - A FENAMAR outorgará anualmente, nos termos do artigo 2°., as seguintes
honrarias, a serem indicadas:
a. Pelos Sindicatas Filiados
Medalha Mérita Nacional do Agenciamento Marítimo, às pessoas indicadas pelos
Sindicatos filiados à Federação, fazendo jus a tal honraria exclusiwmente pessoas
diretamente ligadas a Agências Marítimas filiadas ao respectivo Sindicato, que
tenham prestado relewntes serviços ao Agenciamento Marítimo Brasileiro.
b. Pelo Conselho de Representantes da FENAMAR
Medalha Mérito Nacional do Agenciamento Marítimo às pessoas indicadas pela
Conselho de Representantes, compasto por representantes de todos os Sindicatas
filiados à Federação, fazendo jus a tal honraria pessoas de grande expressão, não
necessariamente pertencente aos quadros da Agenciamenta Marítimo, que tenham
contribuído para o desenvolvimento e progresso da Categoria do Agenciamento
Marítimo no Brasil ou no Exterior.

CAPÍTULO IV
Do processo de indicação e aprawção
Art. 4°. - A proposta para a concessão da Medalha •Mérito Nacional do Agenciamento
Marítimo", devidamente assinada pelo Presidente do Sindicato indicante, deverá ser
encaminhada ao Presidente da FENAMAR,até o dia 15 de março de cada ano, acompanhada
da correspondente justificatiw e do 'Curriculum Vitae" resumido do indicado.
Parágrafo primeiro - Cada Sindicato poderá conceder uma única Medalha por ano.
Parágrafo segundo - O Presidente da FENAMARdeverá encaminhar as propostas recebidas
ao Canselho de Representantes, em no máximo cinco (05) dias úteis a partir do praza
estabelecido na •caput" deste artiga.
Parágrafo terceiro - O Conselho de Representantes deverá analisar e decidir sabre a
concessão ou não da Medalha durante Assembléia Geral Extraordinária que deverá ocorrer
sempre no próprio mês de março.
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Parágrafa quarta - A apravaçãa au nãa à cancessãa da Medalha, deverá receber um mínima
de 2/3 das vatas das Canselheiros titulares, presentes à Assembléia prevista no parágrafo
anterior ou, na sua ausência, do seu respectivo Conselheiro Suplente.
Parágrafo quinto - No caso de não aprovação, como previsto no parágrafo quarto, o
Sindicato deverá indicar um substituto, durante a própria Assembléia, para nova votação
por parte do Conselho de Representantes.
Art. 5°. - A Medalha a ser concedida pelo Conselho de Representantes também deverá ser
votada durante a Assembléia citada no parágrafo terceiro do artigo 4°.
Parágrafo primeiro - O Conselho de Representantes poderá conceder uma única Medalha
por ano.
Parágrafo segundo - Os candidatos à Medalha a ser concedida pelo Conselho de
Representantes, só poderão ser indicados exclusivamente pelos Conselheiros titulares,
devendo as propostas serem encaminhadas, devidamente assinadas por estes, na forma e
prazo previstos no caput do artigo 4°.
Parágrafo terceiro - O Presidente da FENAMARdeverá, dentro do prazo de cinco dias (5)
úteis, previstos no parágrafo segundo do artigo 4°., encaminhar aos Conselheiros titulares,
o nome de todas as pessoas indicadas pelos demais Conselheiros, juntamente com o nome do
proponente.
Parágrafo quarto - A concessão da Medalha deverá contar com a aprovação de pelo menos
2/3 dos Conselheiros titulares, presentes à Assembléia citada no parágrafo terceiro do
artigo 4° ou, na sua ausência, pelos seus respectivos suplentes.
Art. 6°. - Admitir-se-á a concessão "post-mortem' das Medalhas previstas no Art. 3°.

CAPÍTULO V

Da insígnia e do Diploma
Art. 7". - A Medalha "Mérito Nacional do Agenciamento Marítimo' terá aS seguintes
características:
a. Medalha esmaltada e dourada, com o emblema da FENAMAR,suspensa por faixa de
30mm de largura, nas cores azul e branca, usada no pescoço;
b. Miniatura esmaltada e dourada, suspensa por fita de 20mm de largura, nas cores
azul e branca, para uso em casaca;
c. Roseta de lapela, para uso em traje de passeio.
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Art. 8°. - No verso das medalhas haverá a inscrição "Federação Nacional das Agências de
Navegação Marítima - Mérito Nacional do Agenciamento Marítimo".
Parágrafo único - No caso das medalhas indicadas pelos Sindicatos
também o nome completo do Sindicato que fez a indicação.
Art. 9°. - A cada medalha corresponderá
um diploma, assinado
Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima.

filiados,

constará

pelo Presidente

da

Parágrafo único - No caso das medalhas indicadas pelos Sindicatos filiados, o diploma
deverá conter, também, a assinatura do Presidente do Sindicato que fez a indicação.

CAPÍTULO VI
Da solenidade de entrega das Medalhas
Art. 100. - A entrega da Medalha será realizada através de sessão solene, que será objeto
da mais ampla divulgação, sempre no mês de novembro de cada ano.
Parágrafo primeiro - Em casos excepcionais,
entrega poderá ser feita em outra data.

a critério

do Conselho de Representantes,

a
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