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RESOLUÇÃO N° 113/2019 - AGE 

 

Dispõe sobre a regulamentação do Comitê interno 

de alçadas e avaliação de operações de crédito e 

outras providências. 

 

 

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A  
no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e XIV, do artigo 44 do Estatuto Social, 

 
Resolve:  
 
 
Art. 1° - Estabelecer alçadas e avaliação de aprovações referentes a operações de crédito, conforme 

tabela de "Alçadas para aprovação de operações de crédito" do anexo único desta resolução. 

 

Parágrafo único  – Compete aos comitês discutir, aprovar ou recusar exclusivamente 

operações de crédito, obedecendo limites de valores e alçadas, conforme anexo único. 

 

Art. 2° - Os comitês serão compostos por colaboradores da AGE – Agência de Empreendedorismo 

de Pernambuco, conforme abaixo: 

 

Participantes : 

Gerente de Análise de Crédito; 

Superintendente de Pequenos Negócios; 

Superintendente de Operações Especiais; 

Superintendente de Análise de Crédito; e 

Diretoria Colegiada – DICOL 

 

Parágrafo Único  – A participação dos membros nos comitês será de acordo com as 

alçadas de competência das operações de crédito apresentadas. 

 

Art. 3° - As alçadas de avaliação e deliberação de operações de crédito serão divididas em 04 

(quatro) comitês com os respectivos coordenadores, conforme abaixo: 

 

 

 



 
 

Página 2 de 4 

 

 

1° Comitê de avaliação para Operações de Microcrédi to 

Coordenador: Superintendente de Pequenos Negócios 

 

2° Comitê de avaliação para Operações de Microcrédi to 

Coordenador: Diretor de Negócios 

 

3° Comitê de avaliação para Operações Especiais 

Coordenador: Superintendente de Operações Especiais 

 

4° Comitê de avaliação para Operações Especiais 

Coordenador: Diretor de Negócios 

 

Art. 4° - As operações de crédito só serão avaliadas pelos comitês com o devido parecer do 

analista e gestor da área de Cadastro, para suporte e decisão do comitê; 

 

Art. 5° - A reuniões do comitê ocorrerão semanalmente, podendo ser realizadas 

extraordinariamente quando necessário. 

 

§ 1° Todas as ações do comitê serão registradas no relatório de análise de crédito e será 

assinado por todos os presentes; 

§ 2° Operações prospectadas pela Gerência de Operações Especiais, devem constar 

obrigatoriamente sua assinatura e dos demais membros do comitê no formulário “Análise de 

Crédito” conforme alçadas de aprovação; 

§ 3° Os originais do formulário de “Análise de Crédito” serão arquivados no dossiê, ficando 

disponíveis para auditorias internas, externa e inspeções do órgão regulador – Banco Central do 

Brasil. 

 

Art. 6° - As aprovações ou qualquer exceção fora das regras estabelecidas nesta Resolução e 

manuais de normas e procedimentos, será submetida à apreciação do Comitê de avaliação para 

Microcrédito e Operações Especiais. 
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Parágrafo Único  – Até o momento da liberação da operação de crédito a Diretoria 

Colegiada poderá, a seu critério, vetar a aprovação da operação e a consequente liberação de 

crédito. 

  

Art. 7° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga a resolução 105/2018, 

data em 20/12/18. 

 
 
 
Recife, 10 de outubro de 2019. 
 

 

 

 

Marcelo Andrade Bezerra Barros    Leonardo Ângelo d e Souza Santos 
Diretor Presidente       Diretor de Negócios 
 

 

 

 

Eduardo Luiz Almeida de Queiroz    Elly Anderson Te odósio da Silva  
Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle   Diretor Administrativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 4 de 4 

RESOLUÇÃO N° 113/2019 AGE – Anexo único 

Alçadas para aprovação de operações de crédito 

1° Comitê de avaliação para Microcrédito  

Valores limites das operações Alçada comitê de operação 

Até R$ 10.000,00 

Gerente de Análise de Crédito e/ou Superintendente de 
Análise de Crédito; e 

Superintendente de Pequenos Negócios  e/ou Gerente de 
Pequenos Negócios/Gerente de Operações Especiais 

Nota : Pode ser aprovado por até 02 (duas) pessoas, mas 
deve existir no mínimo 01 (uma) pessoa da área de Crédito. 

2° Comitê de avaliação para Microcrédito  

Valores limites das operações Alçada comitê de operação 

Acima de R$ 10.000,01 até R$ 
21.000,00 

Gerente de Análise de Crédito e/ou Superintendente de 
Análise de Crédito; e 

Superintendente de Pequenos Negócios  e/ou Gerente de 
Pequenos Negócios/Gerente de Operações Especiais; e 

 Diretor de Negócios  e/ou Diretor Financeiro e de 
Planejamento e Controle 

Nota : Pode ser aprovado por até 02 (duas) pessoas, mas 
deve existir no mínimo 01 (uma) pessoa da área de Crédito. 

3° Comitê de avaliação para Operações Especiais  

Valores limites das operações Alçada comitê de operação 

Acima de R$ 21.000,01 até R$ 
49.999,99 

Superintendente de Análise de Crédito  e/ou Gerente de 
Análise de Crédito; 

Superintendente de Operações Especiais ; e 

 Diretor de Negócios  e/ou Diretor Financeiro e de 
Planejamento e Controle 

Nota : Pode ser aprovado por até 02 (duas) pessoas, mas 
deve existir no mínimo 01 (uma) pessoa da área de Crédito. 

4° Comitê de avaliação para Operações Especiais  

Valores limites das operações Alçada comitê de operação 

Acima de R$ 50.000,00 

Superintendente de Análise de Crédito  e/ou Gerente de 
Análise de Crédito; 

Superintendente de Operações Especiais ; e 

 Diretoria Colegiada 

Nota : Pode ser aprovado por até 02 (duas) pessoas, mas 
deve existir no mínimo 01 (uma) pessoa da área de Crédito. 

 


