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A Resolução nº 3.921 de 25.11.2010 do Banco Central do Brasil (Bacen) determina que as instituições 
financeiras devem implementar e manter política de remuneração de administradores.

Com a presente Política, a Agência de Fome
do Bacen, definindo as normas para o pagamento de remuneração fixa e variável aos seus 
como os honorários dos membros do Conselho de Administração.

 
 

 

A Política de Remuneração deve ser de conhecimento 

e Recursos Humanos. 

 

 

 

3.1 - Considerações Gerais 

De acordo com a resolução nº 3.921, consideram
membros do Conselho de Administração da Instituição.

Segundo a resolução, a remuneração é o pagamento efetuado em retribuição ao trabalho prestado à 
instituição por administradores, compreendendo a parte fixa, representada por salários, 
representação. 

A política de remuneração dos administradores deve ser compatível com a política de gestão de riscos e 
não incentivar comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes 
nas estratégias de curto, médio e longos prazos

O Conselho de Administração é responsável pela política de remuneração, devendo supervisionar seu 
planejamento, operacionalização e controle.

Quanto à remuneração variável, atualmente,

 

4 - Políticas e Diretrizes 

4.1   Remunerações dos Diretores 

4.1.1 Remuneração Fixa 

a) A remuneração fixa dos Diretores é composta p

2. Abrangência 

1. Objetivo 

3. Passos Críticos 
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Resolução nº 3.921 de 25.11.2010 do Banco Central do Brasil (Bacen) determina que as instituições 
financeiras devem implementar e manter política de remuneração de administradores.

, a Agência de Fomento de Alagoas S.A. assegura o cumprimento da determinação 
do Bacen, definindo as normas para o pagamento de remuneração fixa e variável aos seus 
como os honorários dos membros do Conselho de Administração. 

deve ser de conhecimento dos Diretores Executivos, das á

De acordo com a resolução nº 3.921, consideram-se administradores os Diretores 
Conselho de Administração da Instituição. 

Segundo a resolução, a remuneração é o pagamento efetuado em retribuição ao trabalho prestado à 
instituição por administradores, compreendendo a parte fixa, representada por salários, 

A política de remuneração dos administradores deve ser compatível com a política de gestão de riscos e 
não incentivar comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes 

longos prazos adotados pela instituição. 

O Conselho de Administração é responsável pela política de remuneração, devendo supervisionar seu 
planejamento, operacionalização e controle. 

atualmente, não se aplica à Agência. 

iretores Estatutários  

iretores é composta pelo salário e verba de representação.
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Resolução nº 3.921 de 25.11.2010 do Banco Central do Brasil (Bacen) determina que as instituições 
financeiras devem implementar e manter política de remuneração de administradores. 

mprimento da determinação 
do Bacen, definindo as normas para o pagamento de remuneração fixa e variável aos seus Diretores, bem 

as áreas de Compliance 

iretores Estatutários e os 

Segundo a resolução, a remuneração é o pagamento efetuado em retribuição ao trabalho prestado à 
instituição por administradores, compreendendo a parte fixa, representada por salários, além das verbas de 

A política de remuneração dos administradores deve ser compatível com a política de gestão de riscos e 
não incentivar comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes 

O Conselho de Administração é responsável pela política de remuneração, devendo supervisionar seu 

e verba de representação. 
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b) A remuneração do Diretor Presidente 
Estado de Alagoas, que define as áreas, os meios e as formas de atuação do Poder Executivo, e dá 
outras providências. Além dos Decretos

c) O empregado da Agência que for eleito 
seu mandato, com sua remuneração no período passando a ser regida pelos termos da presente 
Política. 

d) Caso um servidor ou empregado de órgão ou empresa da Administração Direta
qualquer esfera dos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, ocupe cargo de 
ele poderá optar por receber o
cedente mais 60% (sessenta por cento) do
última opção, a Agência deve reembolsar o valor pago pelo cedente, de acordo com o termo de cessão
celebrado.  

e) Além do salário, o Diretor Presidente 
remuneratória, definidos para ta

f) Serão calculadas e pagas também, com base nos 

g) Para o Diretor cedido por órgão ou empresa da Administração 
remuneração de origem, as férias e o décimo terceiro incidem sobre 
valor do salário definido no termo de cessão
Agência, as férias e o décimo terceiro incidem sobre 

 

4.1.2 Benefícios 

Aos Diretores são disponibilizados, os seguintes benefícios:

• Automóvel para uso a serviço da Agência

• Telefone celular para uso corporativo, com limite de uso estabelecido pela 

Gestão de Processos do Estado

 

4.1.3 Reajustes 

Os salários da Diretoria serão reajustados
definido pelo Governo do Estado e aprovado pelo Conselho de Administração

 

4.2 Remuneração dos Membros do Conselho de Administração

4.2.1 Remuneração Fixa  

Os membros do Conselho de Administração recebem
definido pela Assembleia Geral. Sobre os 
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residente e dos demais Diretores é definida pela Lei Delegada vigente do 
Estado de Alagoas, que define as áreas, os meios e as formas de atuação do Poder Executivo, e dá 

dos Decretos que venham reajustar os índices definidos pela referida Lei.

que for eleito Diretor, terá seu contrato de trabalho suspenso enquanto durar 
seu mandato, com sua remuneração no período passando a ser regida pelos termos da presente 

Caso um servidor ou empregado de órgão ou empresa da Administração Direta
qualquer esfera dos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, ocupe cargo de 
ele poderá optar por receber o salário integral de Diretor ou a remuneração de origem da entidade 
cedente mais 60% (sessenta por cento) do valor do salário de Diretor da Agência. 

reembolsar o valor pago pelo cedente, de acordo com o termo de cessão

residente e demais Diretores recebem verba de representação, de natureza 
para tais cargos e aprovados em Assembleia Geral. 

Serão calculadas e pagas também, com base nos salários, as férias e o décimo terceiro.

iretor cedido por órgão ou empresa da Administração Direta ou Indireta,
remuneração de origem, as férias e o décimo terceiro incidem sobre os 60% (sessenta por cento) do 
valor do salário definido no termo de cessão. Se a opção for pelo recebimento do

as férias e o décimo terceiro incidem sobre o salário integral. 

iretores são disponibilizados, os seguintes benefícios: 

Automóvel para uso a serviço da Agência 

Telefone celular para uso corporativo, com limite de uso estabelecido pela Agência de Modernização da 

do Estado. 

serão reajustados anualmente, previstos para o mês de 
Governo do Estado e aprovado pelo Conselho de Administração.  

Remuneração dos Membros do Conselho de Administração 

Os membros do Conselho de Administração recebem jetons por participação em reuniões
definido pela Assembleia Geral. Sobre os jetons existe a incidência de imposto de renda retido na fonte e 
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é definida pela Lei Delegada vigente do 
Estado de Alagoas, que define as áreas, os meios e as formas de atuação do Poder Executivo, e dá 

que venham reajustar os índices definidos pela referida Lei. 

iretor, terá seu contrato de trabalho suspenso enquanto durar 
seu mandato, com sua remuneração no período passando a ser regida pelos termos da presente 

Caso um servidor ou empregado de órgão ou empresa da Administração Direta ou Indireta, de 
qualquer esfera dos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, ocupe cargo de Diretor na Agência, 

o de origem da entidade 
valor do salário de Diretor da Agência. Sendo escolhida a 

reembolsar o valor pago pelo cedente, de acordo com o termo de cessão 

verba de representação, de natureza 

as férias e o décimo terceiro. 

Direta ou Indireta, que optou pela 
os 60% (sessenta por cento) do 

imento do salário de Diretor da 

Agência de Modernização da 

mês de maio, com índice a ser 

jetons por participação em reuniões, com valor 
existe a incidência de imposto de renda retido na fonte e 
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INSS. A definição de reajuste para os 
Geral. 

 

4.3 Relatório Anual 

Em atendimento ao Artigo 16, da Resolução nº3.921, de 25 de novembro de 2010 do Banco Central do 
Brasil, será elaborado em conjunto 
remuneração dos administradores, no prazo de 90 (noventa) dias relativos à data
de cada ano, contendo as seguintes informações:

• Descrição do processo de decisão adotado para estabelecer a política de remuneração;

• Principais características da política de remuneração, abrangendo os critérios usados para a 
mensuração do desempenho e o ajustamento ao risco, a relação entre remuneraçã
política de deferimento da remuneração e os parâmetros usados para determinar 
remuneração em espécie e o de outras formas de remuneração.

 

 

Não aplicável 

 

 

 

5.1 - É de responsabilidade do Conselho de Administração

 

• Analisar, aprovar e supervisionar o 

Política de Remuneração de 

 

5.2 - É de responsabilidade da Diretoria Executiva

 

• Manter a Política aprovada junto ao Conselho de Administração

• Revisar os objetivos e estratégias 

 

5.3 - É de responsabilidade da Área

 

• Monitorar os controles internos 

• Comunicar à Diretoria necessidades de correção e

• Elaborar em conjunto com a área de Recursos Humanos 

administradores; 

4. Indicadores de Desempenho

5. Responsabilidades  
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INSS. A definição de reajuste para os jetons dos Conselheiros também é de competência da Assembleia 

atendimento ao Artigo 16, da Resolução nº3.921, de 25 de novembro de 2010 do Banco Central do 
em conjunto pelas Áreas de Compliance e Recursos Humanos

remuneração dos administradores, no prazo de 90 (noventa) dias relativos à data-base de 31 de dezembro 
de cada ano, contendo as seguintes informações: 

Descrição do processo de decisão adotado para estabelecer a política de remuneração;

características da política de remuneração, abrangendo os critérios usados para a 
mensuração do desempenho e o ajustamento ao risco, a relação entre remuneraçã

ferimento da remuneração e os parâmetros usados para determinar 
remuneração em espécie e o de outras formas de remuneração. 

do Conselho de Administração 

Analisar, aprovar e supervisionar o planejamento, operacionalização, controle e revisão d

emuneração de Administradores. 

É de responsabilidade da Diretoria Executiva 

junto ao Conselho de Administração; 

Revisar os objetivos e estratégias desta política sempre que necessário. 

a Área de Compliance  

Monitorar os controles internos e a revisão desta Política; 

Comunicar à Diretoria necessidades de correção e/ou melhorias na Política; 

em conjunto com a área de Recursos Humanos o relatório anual de remuneração dos 

4. Indicadores de Desempenho 
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onselheiros também é de competência da Assembleia 

atendimento ao Artigo 16, da Resolução nº3.921, de 25 de novembro de 2010 do Banco Central do 
e Recursos Humanos, relatório anual de 

base de 31 de dezembro 

Descrição do processo de decisão adotado para estabelecer a política de remuneração; 

características da política de remuneração, abrangendo os critérios usados para a 
mensuração do desempenho e o ajustamento ao risco, a relação entre remuneração e desempenho, a 

ferimento da remuneração e os parâmetros usados para determinar o percentual de 

planejamento, operacionalização, controle e revisão desta 

 

o relatório anual de remuneração dos 
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• Arquivar por um prazo mínimo de 5 anos o relatório 

para, caso haja solicitação pelo Banco Central do Brasil

 

5.4 - É de responsabilidade do Recursos Humanos

 

• Elaborar em conjunto com a área de Compliance 

administradores; 

• Comunicar à Diretoria necessidades de correção e/

• Aplicar esta Política. 

 

 

 

 

 

 

Registro Identificação 

  

  

 

 
 
 

 

Não aplicável. 

6. Registros 

7. Anexos 

                                                                                                                         

                                                            

DATA DE VIGÊNCIA VERSÃO

Agosto / 2013 00

Políticas Corporativas 

Arquivar por um prazo mínimo de 5 anos o relatório anual de remuneração dos administradores, 

caso haja solicitação pelo Banco Central do Brasil, apresentá-la. 

o Recursos Humanos 

em conjunto com a área de Compliance o relatório anual de remuneração dos 

Comunicar à Diretoria necessidades de correção e/ou melhorias na Política; 

Proteção Armazenamento Retenção
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anual de remuneração dos administradores, 

o relatório anual de remuneração dos 

 

Retenção Descarte 

 

 


