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1.

AFASTAMENTO DO PAÍS
A Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência prevista no
art. 2º do Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, que lhe foi delegada pela Portaria
GMF nº 324, de 19 de dezembro de 2007, autorizou o afastamento do País de:

Despacho de 15 de setembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 16
subseqüente, seção 2, p. 39:
MARCOS GALILEU LORENA DUTRA, Gerente de Análise de Negócios, a fim de
participar da "Task Force on Commodity Futures Markets - IOSCO", em Londres,
Inglaterra, no período de 25 a 28 de setembro de 2010, com ônus. (Processo nº
RJ2010/13603)

Despacho de 21 de setembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 22
subsequente, seção 2, p. 28:
EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais,
a fim de participar da Reunião Anual do Comitê de Mercados Emergentes da IOSCO, em
Istambul, Turquia, no período de 11 a 16 de outubro de 2010, com ônus. (Processo nº
RJ2010/13928)
LEONARDO ALCANTARA MOREIRA, Analista da Gerência de Relações
Internacionais, a fim de participar de Reuniões Formais do Conselho de Serviços da OMC
e de seus Órgãos Subsidiários, em Genebra, Suíça, no período de 25 de setembro a 2 de
outubro de 2010, com ônus. (Processo nº RJ2010/13930)
FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS, Superintendente de Relações com Investidores
Institucionais, a fim de participar de Reunião do Comitê Técnico SC5 da IOSCO, em
Londres, Inglaterra, no período de 27 a 30 de setembro de 2010, com ônus. (Processo nº
RJ2010/13994)
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APOSENTADORIA
ANILTON SOARES, Inspetor, aposentado, ao final do expediente de 16 de setembro de
2010, do Quadro de Pessoal desta Autarquia, fundamentada no art. 6º, da Emenda
Constitucional nº 41, publicada no Diário Oficial da União, de 31 de dezembro de 2003,
combinado com o art. 2º Emenda Constitucional nº 47, publicada no Diário Oficial da
União, de 6 de julho de 2005. (Processo nº RJ-2010-13158 - Código SISAC 1104047),
conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 76, de 16 de setembro de 2010, publicada no Diário
Oficial da União de 17 subsequente, seção 2, p.39.

CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
NOME

PERÍODO
INÍCIO
TÉRMINO

Abram Nelson Szylit

02.08.2010
05.08.2010
09.08.2010
25.08.2010

02.08.2010
05.08.2010
09.08.2010
25.08.2010

Alexandre Albano Pupo Vizotto

01.07.2010
07.07.2010
13.07.2010
15.07.2010
19.07.2010
26.07.2010
30.07.2010

02.07.2010
08.07.2010
13.07.2010
15.07.2010
23.07.2010
28.07.2010
30.07.2010

Daniel Makoto Yamaguchi

03.08.2010
09.08.2010
12.08.2010
17.08.2010
19.08.2010
23.08.2010

03.08.2010
10.08.2010
12.08.2010
17.08.2010
19.08.2010
24.08.2010

Fabian Holgado de Pascual López

01.07.2010
07.07.2010
21.07.2010

02.07.2010
08.07.2010
22.07.2010
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CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
NOME

PERÍODO
INÍCIO
TÉRMINO

John Yuh Ting

19.07.2010

19.07.2010

Marcelo Marta Afonso

06.07.2010

08.07.2010

Marcelo Teixeira Ghesso

17.06.2010
28.06.2010

17.06.2010
28.06.2010

Mariângelo Melo El Tini

07.07.2010

07.07.2010

Pedro Furuyama

02.08.2010
20.08.2010
31.08.2010

02.08.2010
20.08.2010
31.08.2010

Terezinha Rossi

07.06.2010
10.06.2010
16.06.2010
25.06.2010
29.06.2010

07.06.2010
10.06.2010
16.06.2010
25.06.2010
29.06.2010

Walter Gonçalez

06.08.2010

06.08.2010

DECISÃO DO COMITÊ DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Em reunião realizada em 15 de março de 2010, e tendo em vista a solicitação de:
Hamilton Leal Braz, Inspetor, Superintendente, DAS 101.4, lotado na Superintendência
Administrativo-Financeira (SAD), para participar do Programa de Educação Regular desta
CVM, sem redução de carga horária semanal com a finalidade de cursar especialização em
LL.M. Direito Corporativo, no Ibmec- RJ, no valor de R$18.437,00 à vista ou entrada de
R$ 1.200,00 + 19 parcelas de R$1.060,00, perfazendo um total de R$ 21.350,00, com ônus
para a CVM (garantidos os vencimentos mensais), no período de 1º abril de 2010 a 31 de
dezembro de 2011, decidiu aprovar o pleito do servidor, conforme exposto no Parecer PER
Nº03/GAH- Treinamento, de 11/03/2010, às fls. 27 a 29 do Processo/CVM/Nº RJ-2919/10.
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DISPENSA
DORA SÍLVIA CIARELLI MARQUES DE FONTES, Analista, dispensada, ao final do
expediente de 31 de agosto de 2010, da Função Gratificada de Assistente Administrativo
(FG-3), conforme Portaria / CVM / PTE / Nº 75, de 16 de setembro de 2010, publicada no
Diário Oficial da União de 17 subsequente, seção 2, p.39.

FÉRIAS
NOME

LOTAÇÃO

PERÍODO DE FRUIÇÃO

Antonio Carlos Sousa

GME

28.09 a 12.10.2010

Antonio Carlos Berwanger
Edith do Nascimento Vasconcellos

GPS-2
SMI

01 a 15.10.2010
01 a 15.10.2010

Adelina Ozaki
Alexandre Leite Moraes
Antonio Carlos de Santana
Eliana Christina Florencio Marques
Fernando de Angelo Carneiro Constantino
Helio Furtado Costa
Juliana Passarelli Alves
Maria Lucia Macieira de Mello
Nilza Pinto Nogueira
Ricardo Velho Magalhães

SOI
GIF
SNC
CRB
EXE
GNC
GFE-2
GAC
GFE-2
CCP
GAD

04 a 08.10.2010
04 a 08.10.2010
04 a 08.10.2010
04 a 15.10.2010
04 a 09.10.2010
04 a 11.10.2010
04 a 08.10.2010
04 a 15.10.2010
04 a 08.10.2010
04 a 08.10.2010
04.10 a 02.11.2010

Carlos Eduardo Pecego Sussekind
Nozomu Miyashita

GER-2
GMA-2

06 a 15.10.2010
06 a 27.10.2010

COL

07 a 11.10.2010

GER-2
GNA
GEA-1
SPS
GGE
CCP

11 a 28.10.2010
11 a 22.10.2010
11 a 15.10.2010
11 a 22.10.2010
11 a 15.10.2010
11 a 23.10.2010

Cristiane Albernaz de Araújo Pontual Brotherhood

Eli Loria
Anderson Imperial Cordeiro
Antonio Roberto da Costa Castro
Claudio José Paulo
Elton Tizziani
Mario Frederico Moreira Figueiredo de Carvalho

Nilza Pinto Nogueira
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Adriana Pimenta Vilar Correia Lima
André Garcez Quirino
André Luiz Pereira de Sousa
Andrea Coelho Baptista
Antonio Lázaro de Souza Santos
Benedito Fernandes Lobo Neto
Bernard Kenj
Claudia Pinto Mansilha
Claudio Martins Dias
David Esteban Kommers Barrientos
Felipe Claret da Mota
João Henrique Faber de Castro Santos
Lucia de Fátima Ferreira Aguiar
Luciana Pires Dias
Marcelo Silva de Castro
Marcos Massaiti Kitamura
Mario Luiz Lemos
Orlando Antonio Medrado Santos
Paulo Ribeiro Junior
Paulo Roberto Gonçalves Ferreira
Paulo Sérgio Estrella Sarmento
Renata dos Santos Leitão
Ricardo Diniz de Oliveira
Rosana Rodrigues de Souza
Simone Galvão Figueiras

GAH
GMN
GME
GAH
SER
GPS-3
SOI
CPA
GNC
PFE
SER
GJU-3
GAH
SDM
GPS-2
GAR-SP
SFI
GFE-2
GPS-3
GNC
GAG
GOI-1
GRI
GIF
GNA

13 a 20.10.2010
13 a 27.10.2010
13 a 22.10.2010
13 a 29.10.2010
13.10 a 11.11.2010
13 a 22.10.2010
13 a 27.10.2010
13 a 22.10.2010
13 a 29.10.2010
13 a 15.10.2010
13 a 22.10.2010
13.10 a 01.11.2010
13 a 15.10.2010
13 a 15.10.2010
13 a 18.10.2010
13 a 22.10.2010
13 a 27.10.2010
13 a 22.10.2010
13 a 22.10.2010
13 a 15.10.2010
13 a 22.10.2010
13.10 a 01.11.2010
13 a 15.10.2010
13 a 22.10.2010
13 a 22.10.2010

Edyr Luiz da Rocha
Richard Alfred Gollub

GSI
GMA-2

14 a 29.10.2010
14.10 a 12.11.2010

FÉRIAS ALTERADAS

No Boletim de Pessoal nº 701, de 15.09.2010, no item “Férias”, referente ao
servidor:
•
Roberto da Silva Dias, onde se lê “29.09 a 08.10.2010”, leia-se “30.09 a
09.10.2010”.
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LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
NOME

LOTAÇÃO PERÍODO DE FRUIÇÃO PORTARIA SGE

Fernando da Silva Barreto

GPS-1

15.09 a 13.12.2010

Nº 238, de 10.09.10

Josimar Malheiros de Souza Junior

GEA-1

27.09 a 27.10.2010

Nº 248, de 27.09.10

LICENÇA PRÊMIO
NOME

LOTAÇÃO

PERÍODO DE FRUIÇÃO

Eduardo Abi-Nader Simão

AUD

13.10 a 11.12.2010

Mario Jorge Ferreira Madureira

GNC

04.10.2010 a 01.01.2011

NOMEAÇÃO
RAUL FERNANDO SALGADO ZENHA, Inspetor, nomeado para exercer o cargo em
comissão de Gerente, DAS 101.3, Gerência de Processos Sancionadores 1 (GPS-1), da
Superintendência de Processos Sancionadores (SPS), conforme Portaria / CVM / PTE / Nº
78, de 29 de setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 1º de outubro de
2010, seção 2, p. 47

REMOÇÃO
CARLA FRAZÃO SOARES PIAZZA GAGLIANONE, Analista, removida da SIN para a
GIE, a partir de 1º de setembro de 2010, conforme MEMO / SIN / Nº 201, de 20 de
setembro de 2010.
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SUBSTITUIÇÃO
ADRIANO AUGUSTO GOMES FILHO, Gerente de Fiscalização Externa 2 (GFE-2),
DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de
Fiscalização Externa (SFI), no período de 13 a 24 de outubro de 2010, por motivo de férias
do titular, Mário Luiz Lemos, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 250, de 27 de setembro
de 2010.
ALFREDO POMPEO TOMASSINI FILHO, Analista, designado para responder pela
Auditoria Interna (AUD), no período de 06 a 14 de outubro de 2010, por motivo de férias
do titular, Reginaldo Pereira de Oliveira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 252, de 27
de setembro de 2010.
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, Inspetor, designado para responder pela
Gerência de Análise de Negócios (GMN), no período de 25 a 28 de setembro de 2010, por
motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, Marcos Galileu Lorena Dutra, conforme
Portaria / CVM / SGE / Nº 257, de 27 de setembro de 2010.
CLAUDIA PINTO MANSILHA, Agente Executivo, designada para responder pela
Coordenação de Planejamento (CPA), no período de 03 a 05 de novembro de 2010, por
motivo de férias do titular, Leonardo Villas Bôas Cruz, conforme Portaria / CVM / SGE /
Nº 255, de 27 de setembro de 2010.
DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO, Gerente de Registros e Autorizações (GIR),
DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de
Relações com Investidores Institucionais (SIN), no período de 27 a 30 de setembro de
2010, por motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, Francisco José Bastos Santos,
conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 256, de 27 de setembro de 2010.
JORGE BARCELOS MAIA, Analista, designado para responder pela Auditoria Interna
(AUD), no período de 27 de setembro a 05 de outubro de 2010, por motivo de férias do
titular, Reginaldo Pereira de Oliveira, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 249, de 27 de
setembro de 2010.
JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA, Gerente de Normas Contábeis (GNC), DAS
101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria (SNC), no período de 04 a 08 de outubro de 2010, por motivo de
férias do titular, Antonio Carlos de Santana, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 261, de
29 de setembro de 2010.
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SUBSTITUIÇÃO
LUÍS FELIPE MARQUES LOBIANCO, Analista, designado para responder pela
Gerência de Aperfeiçoamento de Normas (GDN), no período de 20 de setembro a 9 de
outubro de 2010, por motivo de férias do titular, Renato Sterental Goldberg, conforme
Portaria / CVM / SGE / Nº 253, de 27 de setembro de 2010.
MARCELO LUIZ FONSECA DE ARAUJO SILVA, Gerente de Fiscalização Externa 1
(GFE-1), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência
de Fiscalização Externa (SFI), no período de 25 a 29 de outubro de 2010, por motivo de
férias do titular, Mário Luiz Lemos, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 251, de 27 de
setembro de 2010.
RICARDO MAIA DA SILVA, Gerente de Registros 1 (GER-1) DAS 101.3, designado
para responder cumulativamente pela Superintendência de Registros de Valores
Mobiliários (SRE), no período de 13 a 22 de outubro de 2010, por motivo de férias do
titular, Felipe Claret da Mota, conforme Portaria / CVM / SGE / Nº 254, de 27 de setembro
de 2010.
ERRATA

No Boletim de Pessoal nº 699, de 16 de agosto de 2010, no item “Licença para
Capacitação”, referente à servidora:
• Maria de Fátima Moura de Castro, onde se lê “07 a 08.08.2010”, leia-se “03.08 a
01.09”.
RICARDO COELHO PEDRO
Gerente de Recursos Humanos

D:\Dropbox\CVM\Planejamento\Projeto RSI\Migracao\Boletins\Word-2\702 de 30 de 09 de 2010.doc

SAD - Superintendência Administrativo-Financeira
GAH - Gerência de Recursos Humanos
Boletim de Pessoal nº 702, de 30 de setembro de 2010

9.

INFORMATIVO
PORTARIA / CVM / SGE / Nº 247, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010
O Superintendente-Geral da Comissão de Valores Mobiliários, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela PORTARIA/CVM/PTE/Nº 099, de 25 de setembro de 2009,
RESOLVE:

I - Alterar o item II da PORTARIA/CVM/SGE/Nº231, de 28 de setembro de 2009, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“II – Designar os servidores ROBERTO DA SILVA DIAS, HELOÍSA WOLOSKER,
SANDRO WURLITZER, CLÁUDIA DE OLIVEIRA HASLER, EDUARDO JOSÉ
BUSATO e MARCELO RAMOS BARROCA, para, sob a presidência do primeiro,
fazerem parte do Grupo ora constituído.”
II -

Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação.
ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
Superintendente-Geral

D:\Dropbox\CVM\Planejamento\Projeto RSI\Migracao\Boletins\Word-2\702 de 30 de 09 de 2010.doc

SAD - Superintendência Administrativo-Financeira
GAH - Gerência de Recursos Humanos
Boletim de Pessoal nº 702, de 30 de setembro de 2010

10.

INFORMATIVO
PORTARIA / CVM / PTE / Nº 77, DE 22 DE SETEMBRO DE 2010
Disciplina a utilização dos recursos de
Tecnologia da Informação nas unidades da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso
das atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 327, de
11 de julho de 1977, e considerando:
a) as disposições do Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas Federais, do Código de Conduta da Alta
Administração Federal e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal;
b) que cabe a cada órgão ou entidade estabelecer os critérios, procedimentos e
responsabilidades quanto à utilização de seus recursos computacionais; e
c) a necessidade de manter a qualidade dos serviços prestados pela CVM, de
racionalizar a utilização de seus recursos computacionais, de conscientizar os usuários
quanto à utilização primordial destes recursos para fins de trabalho e de evitar o uso
indevido de informações obtidas através deles,
RESOLVEU baixar as seguintes normas, aprovadas pelo Colegiado, em reunião de 3
de agosto de 2010.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Portaria estabelece as regras para utilização dos recursos de tecnologia
da informação (TI) no âmbito da CVM, considerando:
I - a necessidade de maximizar a segurança da informação, contribuindo, dessa
forma, para a manutenção da segurança institucional da CVM; e
II - a necessidade de identificar os usuários dos recursos de TI, de modo a permitir,
em particular, a identificação dos autores de atos que violem as normas estabelecidas nesta
Portaria.
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§ 1º As disposições desta Portaria são válidas para todos os usuários de recursos de
TI da CVM, como servidores ocupantes de cargo efetivo ou cargo em comissão, os
ocupantes de emprego ou função pública em exercício na CVM, funcionários de empresas
prestadoras de serviços terceirizados, colaboradores eventuais e estagiários em atividade na
Autarquia.
§ 2º Os contratos de prestação de serviços celebrados com a CVM em que haja a
eventual ou efetiva utilização de recursos de informática desta deverão ter cláusula
específica exigindo da empresa contratada o cumprimento da presente Portaria pelos
prepostos por ela alocados, bem como prevendo as penalidades decorrentes da sua
inobservância.
§ 3º Os contratos em vigor na data da publicação desta Portaria deverão ser
oportunamente aditados com inclusão da cláusula referida no parágrafo anterior.
§4º Os ocupantes de emprego ou função pública em exercício na CVM e os
funcionários de empresas prestadoras de serviços terceirizados, colaboradores eventuais e
estagiários em atividade na Autarquia sujeitam-se, ainda, às mesmas regras vigentes para
os servidores da CVM no tocante ao sigilo sobre informações, dados e documentos.
§ 5º Cópia da presente portaria deverá ser entregue ao usuário a que se refere o § 1º,
quando da assunção de suas funções, mediante recibo a ser arquivado na Gerência de
Recursos Humanos - GAH.
CAPÍTULO II
DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. 2º Os recursos de TI abrangem:
I - microcomputadores de mesa e portáteis, teclados, mouses, webcams, caixas de
som, microfones, leitoras de mídia, gravadoras de mídia, pen drives, modems,
dispositivos de armazenamento de certificação digital, placas de hardware, scanners,
impressoras e demais dispositivos periféricos aos computadores;
II - smartphones, telefones celulares e demais equipamentos relacionados à
tecnologia da informação;
III - programas de computador (softwares) adquiridos e sistemas desenvolvidos na
Autarquia;
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IV - os equipamentos e serviços das redes CVM, inclusive as redes locais da sede e
das filiais da Autarquia, bem como a rede de comunicação que as interliga;
V - os suprimentos e bens de consumo relacionados à tecnologia da informação;
VI - os dados, textos, sons e imagens, quer estáticas ou dinâmicas, e suas
associações, armazenados em equipamentos, dispositivos ou periféricos.
Art. 3º Os recursos de tecnologia da informação pertencentes às unidades da CVM
devem ser utilizados em atividades estritamente relacionadas às funções institucionais
desempenhadas pela Autarquia.
Art. 4º É vedado o fornecimento de informações a terceiros sobre características,
funcionalidades e configurações dos recursos de tecnologia da informação disponíveis,
ressalvada a possibilidade de disposição de tais informações pela Superintendência de
Informática - SSI, em razão do desempenho de atividades institucionais.
Art. 5º É vedada a utilização dos recursos de tecnologia da informação com o
objetivo de praticar ações prejudiciais ao funcionamento e à utilização de quaisquer
recursos da rede de computadores da CVM ou redes externas.
CAPÍTULO III
DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO
Art. 6º São estações de trabalho os microcomputadores de mesa e portáteis da CVM.
Art. 7º A estação de trabalho deve manter o padrão estabelecido pela SSI, no tocante
ao sistema operacional e aos demais programas de computador instalados, ressalvada a
aplicação do disposto nos §§ 3º e 5º do art. 9º.
Art. 8º É vedada a alteração, pelo usuário, da configuração do ambiente operacional
da estação de trabalho, procedimento que só pode ser realizado por técnico da SSI.
Art. 9º É vedada a instalação, pelo usuário, de programas de computador nas
estações de trabalho.
§ 1º Os programas de computador adquiridos pela CVM e os sistemas por ela
desenvolvidos somente poderão ser instalados nas estações de trabalho por técnico da SSI
ou por pessoa por ela autorizada.
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§ 2º Todos os programas de computador passíveis de instalação na CVM deverão
constar, obrigatoriamente, de relação disponível na Intranet de programas de computador
homologados pela SSI.
§ 3º Nos casos de comprovada necessidade, mediante solicitação por escrito do
titular do componente organizacional e com anuência da SSI, a SSI instalará programa de
computador legalmente adquirido que não conste da relação mencionada no parágrafo
anterior, desde que tal programa possa contribuir para a produtividade ou comodidade dos
trabalhos e não prejudique os serviços e a infraestrutura de informática da CVM.
§ 4º É vedado ao usuário:
I - utilizar qualquer tipo de programa de computador não homologado pela CVM;
II - efetuar cópia de programa de computador licenciado ou de propriedade da CVM;
III - efetuar cópia de sistema implantado em estação de trabalho; e
IV - mudar a configuração básica dos equipamentos sem prévia autorização por parte
da GST e anuência do titular do respectivo componente organizacional.
§ 5º A utilização de programa de computador não licenciado ou que não seja de
propriedade da CVM, instalados previamente à vigência desta Portaria, deve ser
comunicada de imediato pelo usuário à Gerência de Tecnologia - GST e ao titular do seu
componente organizacional, para os fins do §3º deste artigo.
§ 6º A simples presença do programa de computador na relação mencionada no §2º
deste artigo não constitui autorização prévia para a sua instalação em qualquer estação de
trabalho, devendo-se considerar o número de licenças disponíveis, bem como a autorização
da GST e a observância do procedimento descrito no §1º deste artigo.
§ 7º A GST removerá todo programa de computador instalado em estação de
trabalho que não se enquadre nos critérios estabelecidos neste artigo.
Art. 10. É vedada a instalação de quaisquer periféricos, componentes ou placas de
hardware que não tenham sido adquiridos pela CVM, exceto nos casos de comprovada
necessidade, com a autorização do respectivo titular do componente organizacional e com
acompanhamento de técnico da GST.
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Art. 11. O privilégio de administrador da estação de trabalho é reservado aos
técnicos da SSI, para instalação e configuração de aplicativos e privilégios de acesso aos
demais usuários, bem como para diagnóstico e resolução de problemas.
Art. 12. É vedada a utilização de microcomputadores particulares, portáteis ou não,
na rede da CVM, exceto em casos de comprovada necessidade, e mediante anuência do
titular do respectivo componente organizacional e da SSI, a quem caberá zelar para que
sejam obrigatoriamente aplicados, nestes casos, os padrões de segurança compatíveis com
o disposto nesta Portaria.
Art. 13. É vedada a conexão de equipamentos de rede sem fio (Wireless Access
Point) na rede da CVM, exceto daqueles homologados pela SSI.
Art. 14. Compete à SSI agendar e definir a periodicidade do processamento de
programa de computador antivírus nas estações de trabalho, podendo realizar
procedimentos de varredura integral dos equipamentos sempre que julgar necessário.
Art. 15. É de responsabilidade do usuário a realização de cópias de segurança, nas
unidades de armazenamento de rede a que se refere o art. 24, ou em unidades externas, dos
dados armazenados no disco rígido de sua estação de trabalho.
CAPÍTULO IV
DO ACESSO FÍSICO
Art. 16. Quaisquer movimentações de equipamentos de informática no âmbito da
CVM devem ser previamente comunicadas à Gerência de Compras e Serviços Gerais –
GAG, por meio de sistema específico disponibilizado na Intranet.
Art. 17. Previamente ao envio de equipamentos para manutenção ou alienação, deve
ser realizado pela GST procedimento padrão de remoção de informações relevantes.
Art. 18. É de responsabilidade do usuário a conservação e a adequada utilização de
todo e qualquer recurso de tecnologia da informação da CVM que lhe tenha sido confiado
no exercício de suas atividades funcionais.
§ 1º O usuário deverá notificar de pronto o seu respectivo TCO, bem como à GST,
no caso de roubo, furto ou extravio de qualquer bem de TI da CVM que tenha sido
confiado à sua guarda.
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§ 2º Cabe à GST revogar toda e qualquer permissão de acesso e/ou certificado
digital associados a bens de TI que sejam objeto de notificação por roubo, furto ou
extravio.
§ 3º O usuário deverá devolver todo e qualquer bem de TI da CVM que tenha sido
confiado à sua guarda por ocasião de seu desligamento definitivo da CVM ou do cargo que
ocupe.
Art. 19. Não é permitido aos usuários das estações portáteis, quando em viagem,
despachá-las como bagagem desacompanhada.
Art. 20. A retirada de equipamentos de informática da CVM será previamente
autorizada pela GST, pela Gerência de Compras e de Serviços Gerais - GAG e pela
Superintendência Administrativo-Financeira – SAD, mantendo-se registro da saída e
posterior devolução, quando for o caso.
§ 1º No caso das estações portáteis utilizadas por servidor da CVM, deverá ser
utilizado o termo de responsabilidade como documento de autorização.
§ 2º No caso de equipamentos retirados para manutenção, por empresa contratada
pela CVM para tal finalidade, deverá ser utilizado documento de autorização fornecido
pela SSI e pela SAD.
Art. 21. O ambiente físico em que se encontram os equipamentos servidores e os
equipamentos de rede pode ser acessado exclusivamente por servidores lotados na SSI ou
por outros servidores mediante autorização da SSI.
CAPÍTULO V
DAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE REDE
Art. 22. É de responsabilidade da SSI a disponibilização de unidades de
armazenamento de rede (Drives “M”, “N” e outros) para os usuários da CVM e a execução
de cópia de segurança das mesmas.
Art. 23. O usuário deve manter, preferencialmente, os arquivos de trabalho nas
unidades de armazenamento de rede fornecidas de acordo com o artigo anterior.
§ 1º O usuário deve manter nas unidades de armazenamento de rede apenas arquivos
que estejam estritamente relacionados às atividades desempenhadas pela Autarquia, sendo
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vedada a gravação de arquivos de música, fotos, vídeos e outros que não atendam tal
finalidade.
§ 2º A restrição citada no parágrafo anterior deste artigo é válida para qualquer
unidade de rede, portanto extensiva à pasta pessoal do usuário.
Art. 24. A SSI pode prover, adicionalmente às unidades descritas no art. 22,
unidades públicas de armazenamento de rede com direito de acesso a todos os usuários de
uma rede local, para compartilhamento temporário de arquivos entre diferentes unidades
ou áreas.
§ 1º A GST efetuará limpeza periódica nas unidades de rede descritas no caput,
conforme critérios a serem divulgados aos usuários.
§ 2º Não serão realizadas cópias de segurança das unidades de armazenamento de
rede descritas no caput.
Art. 25. A capacidade das unidades de armazenamento de rede será limitada,
segundo definições estabelecidas pela SSI, que considerará a disponibilidade de espaço nos
equipamentos servidores e as atividades inerentes às unidades ou áreas.
CAPÍTULO VI
DAS IDENTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E SENHAS DE ACESSO
Art. 26. Para utilização das estações de trabalho da CVM será sempre necessária a
autenticação do usuário, mediante identificação (login) e senha de acesso.
Art. 27. A identificação do usuário e a senha inicial de acesso são fornecidas pela
GST, mediante solicitação da Gerência de Recursos Humanos – GAH.
§ 1º A senha de acesso é de uso pessoal e intransferível e sua divulgação é vedada
sob qualquer hipótese, devendo ser alterada pelo próprio usuário no primeiro acesso.
§ 2º Qualquer utilização dos sistemas e demais recursos de informática da CVM é de
responsabilidade do usuário ao qual estejam associados a identificação e a senha de acesso
utilizado.
§ 3º A utilização da identificação e da senha de acesso concedidas a estagiário e a
funcionário de empresa prestadora de serviços terceirizados são de responsabilidade do
titular do respectivo componente organizacional.
D:\Dropbox\CVM\Planejamento\Projeto RSI\Migracao\Boletins\Word-2\702 de 30 de 09 de 2010.doc

SAD - Superintendência Administrativo-Financeira
GAH - Gerência de Recursos Humanos
Boletim de Pessoal nº 702, de 30 de setembro de 2010

17.

§ 4º Ao ser credenciado para uso dos recursos de tecnologia da informação, é
atribuído ao usuário um perfil, que corresponde a seus direitos e privilégios para acesso a
serviços e informações, que não podem, em hipótese alguma, ser transferidos a terceiros.
§ 5º A SSI, ouvida a GAH e os titulares dos componentes organizacionais,
estabelecerá e divulgará na Intranet os critérios para atribuição de perfil (direitos mínimos
de acesso) ao usuário, de acordo com as atribuições de cada cargo.
§ 6º Poderão ser disponibilizadas pela SSI permissões de acesso distintas daquelas
definidas nos critérios citados no parágrafo anterior, desde que devidamente solicitadas
pelo titular do componente organizacional.
§ 7º A critério da CVM, o acesso a determinados sistemas de informação poderá
exigir a concessão de identificação e assinatura digital de usuário mediante recursos de
certificação digital e senha própria, fornecidas mediante critérios específicos e objetivos
estabelecidos pela SSI.
§ 8º Os titulares dos componentes organizacionais devem comunicar imediatamente
por escrito à GAH, que, por sua vez, informará de imediato à GST, o afastamento
definitivo de todo e qualquer usuário lotado em seus setores, solicitando, por meio de
formulário ou funcionalidade específica, o seu descredenciamento do acesso aos recursos
de tecnologia da informação de suas respectivas áreas, bem como a revogação dos
certificados digitais correspondentes.
§ 9º A GAH deve comunicar imediatamente à GST os casos de vacância (art. 33 da
Lei nº 8.112/1990), os afastamentos e as movimentações internas de servidores.
§ 10. Os usuários que se encontrem fora de sua localidade de lotação poderão
utilizar os recursos de tecnologia da informação das demais unidades da CVM.
§ 11. Os perfis dos usuários devem ser revisados pela SSI, por amostragem, em
intervalos regulares de 6 (seis) meses, ou quando a SSI julgar conveniente para manter a
segurança do ambiente da CVM.
Art. 28. A senha de acesso valerá pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou outro prazo
fixado pela SSI, ressalvado o caso da certificação digital, regida por regra específica.
§ 1º O usuário terá seu acesso temporariamente bloqueado caso não modifique a
senha mencionada quando solicitado.
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§ 2º A SSI fixará e divulgará na Intranet o padrão a ser seguido quanto à definição
da senha, incluindo número mínimo de caracteres, utilização de caracteres alfanuméricos e
símbolos, à proibição de repetição de senhas anteriores e à quantidade permitida de
tentativas, além de outras medidas que visem ao aumento da privacidade da senha.
Art. 29. Qualquer anormalidade percebida pelo usuário quanto aos seus privilégios
de acesso aos recursos de tecnologia da informação, tomando como referência seu perfil de
acesso divulgado na Intranet, deve ser imediatamente comunicada à GST.
Art. 30. No caso de ausência do local de trabalho durante o expediente, mesmo que
temporariamente, o usuário deverá bloquear o acesso a sua estação de trabalho, devendo
informar novamente sua senha para efetuar o desbloqueio.
Art. 31. Os equipamentos servidores, switches, firewalls e roteadores deverão ser
protegidos por senha, que será de conhecimento exclusivo dos técnicos da SSI
responsáveis pela administração destes recursos.
CAPÍTULO VII
DO ACESSO A REDES EXTERNAS E À INTERNET
Art. 32. O acesso a redes externas à CVM ou à Internet dá-se, exclusivamente, por
intermédio dos meios autorizados e configurados pela SSI, sendo vedado o uso de qualquer
forma de conexão alternativa.
Art. 33. É autorizado o livre acesso a endereços Internet, sem limite de tempo ou de
volume, naquilo que for pertinente ao trabalho realizado pelo usuário, com o objetivo de
incentivar a pesquisa e a aquisição de conhecimentos especializados.
§1º É admitido o acesso a redes e sítios, tais como bancários, mercantis, de jornais,
revistas e de pesquisa e busca em volume razoável, necessário ao atendimento de
necessidades pessoais mínimas do usuário, com o objetivo de proporcionar-lhe maior
comodidade e agilidade, e desde que não haja risco para os sistemas e serviços de
informática da CVM, nem fiquem comprometidas a eficiência, a produtividade e o
andamento das atividades profissionais do usuário.
Art. 34. Constitui utilização indevida do serviço de acesso à Internet qualquer das
seguintes ações:
I - acesso a páginas com conteúdo que envolva:
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a) pornografia, pedofilia ou qualquer outro material obsceno;
b) racismo ou preconceitos de qualquer natureza;
c) jogos recreativos;
d) monitoração remota de ambiente externo à CVM, salvo se aprovada pela SSI;
e) conteúdo que incentive ou instrua a invasão de equipamentos de informática ou
redes de computadores;
f) terrorismo ou incitação ao crime;
g) outros conteúdos notadamente fora do contexto do trabalho desenvolvido;
II - obter na Internet arquivos (download) que não estejam relacionados com suas
atividades, tais como:
a) imagens;
b) áudio;
c) vídeo;
d) jogos;
III - utilizar mecanismos com o objetivo de descaracterizar o acesso indevido a
páginas ou serviços vedados neste artigo;
IV –transferir dados armazenados em equipamentos, dispositivos e periféricos da
CVM para ambiente externo à autarquia (upload);
V – ter acesso e utilizar sítios de relacionamento e/ou de conversação instantânea,
tais como “Orkut”, “Facebook”, “MSN”, “Google Talk”, dentre outros.
§ 1º O acesso aos sítios e serviços enquadrados nos Incisos II e V deste artigo
poderá ser liberado mediante solicitação formulada e fundamentada pelo TCO à SSI,
observado o interesse do trabalho.
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§ 2º Ressalvadas as exceções previstas no §1°, fica a SSI autorizada a bloquear o
acesso a sítios e serviços que possuam as características descritas nos incisos do caput
deste artigo.
CAPÍTULO VIII
DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. 35. Os administradores dos sistemas computacionais da CVM são responsáveis
pelo uso adequado dos recursos sob sua responsabilidade, devendo zelar pela integridade,
disponibilidade e confidencialidade dos sistemas e dos dados sob seus cuidados.
Parágrafo único. Entende-se por administradores de sistemas computacionais
quaisquer pessoas do quadro funcional ou não, lotadas na SSI, que tenham conhecimento
autorizado do código de acesso e senha de administração dos recursos de tecnologia da
informação, sejam eles de uso geral, sejam de uso restrito a uma unidade, grupo de pessoas
ou de uso individual.
CAPÍTULO IX
DO CORREIO ELETRÔNICO
Art. 36. O serviço de correio tem como finalidade o envio e o recebimento
eletrônico de mensagens e documentos relacionados com as funções institucionais da
CVM, devendo servir apenas ao intercâmbio de idéias e informações, racionalização do
trabalho e aumento de produtividade.
Parágrafo único. É admitida excepcionalmente a utilização do correio eletrônico
institucional para fins pessoais, desde que sem prejuízo ao serviço e atendidos os demais
requisitos estabelecidos nesta Portaria.
Art. 37. É proibida a utilização do serviço de correio eletrônico, bem como qualquer
outro recurso de tecnologia da informação da CVM, para difusão de mensagens
indesejadas (spam), especialmente aquelas:
I - contendo preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação;
II - difamatórias, injuriosas, caluniosas, indecentes, obscenas, contendo propaganda
ou ainda aquela que, por qualquer forma, seja ofensiva a terceiros;
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III - que defendam causas, campanhas, inclusive político-partidárias, ou solicitações
de organizações de qualquer natureza;
IV - que tencionem enganar quanto à sua autoria ou que sejam anônimas;
V - que distribuam intencionalmente qualquer forma de rotina de programação de
computador prejudicial ou danosa ou, ainda, informações de terceiros, protegidas por
direitos autorais;
VI - que busquem benefícios financeiros através da exploração da boa-fé alheia; e
VII – religiosas.
Art. 38. É vedado o acesso ao conteúdo das mensagens tramitadas por meio do
serviço de correio eletrônico corporativo, salvo nas hipóteses previstas em lei, ou se
existente e fundado receio de descumprimento de diploma legal de qualquer natureza, e
mediante prévio procedimento administrativo, cercado das devidas garantias
constitucionais.
§ 1º O Superintendente Geral – SGE poderá determinar cautelarmente a manutenção
das informações contidas nos sistemas de backup até a decisão acerca do procedimento de
que trata o caput, sem que isso importe conhecimento do seu conteúdo.
§ 2º O acesso indevido às informações tramitadas por meio do serviço de correio
eletrônico da CVM, ou contidas em seus ambientes, será punido na forma da lei.
CAPÍTULO X
DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AO USUÁRIO
Art. 39. É proibido o uso do serviço de suporte ao usuário (help desk) em caráter
particular, sem aplicação objetiva na atividade institucional, ou ainda quando relacionado a
produtos ou tecnologias não homologadas pela SSI.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40. É atribuição da SSI e de suas gerências prover os instrumentos tecnológicos
necessários ao cumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria, bem como zelar pela
manutenção, devidamente atualizada, de sistemas operacionais, navegadores e quaisquer
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programas de detecção e eliminação de códigos e/ou programas indevidos nas estações de
trabalho dos usuários.
Art. 41. Os recursos de informática, os endereços da Internet visitados e as
mensagens que trafegam no serviço de correio eletrônico ou em qualquer outro serviço da
rede serão monitorados com vistas à prevenção e fiscalização do uso indevido desses
recursos, observado o disposto no Art. 40.
§ 1º A SSI, por medida de segurança, poderá bloquear temporariamente, sem aviso
prévio, o acesso a recurso de tecnologia da informação por usuário que esteja realizando
atividade que coloque em risco a segurança da rede ou que represente uso indevido de tal
recurso.
§ 2º Realizado o bloqueio mencionado no § 1º deste artigo, a SSI comunicará
imediatamente o ocorrido ao usuário responsável e a seu TCO.
§ 3º O desbloqueio do recurso de tecnologia da informação só ocorrerá após
anuência, por escrito, do TCO mencionado no § 2º deste artigo, e desde que não represente
risco de dano à infraestrutura tecnológica da CVM.
Art. 42. Caberá à SSI ordenar o uso dos recursos de informática, através de normas e
procedimentos operacionais previamente aprovados pelo Comitê de Informática da CVM e
que objetivem:
I - a correta utilização dos equipamentos instalados e de suas capacidades de
armazenamento e transmissão de dados;
II - a segurança no acesso aos sistemas e aos serviços de rede; e
III - a proteção a programas, dados e outros artefatos armazenados em sua rede
contra acessos indevidos, de origem interna ou externa.
Art. 43. A SSI promoverá, periodicamente, cursos, palestras e informativos sobre
assuntos relacionados ao uso de recursos de informática, com vistas a manter os usuários
dos recursos de tecnologia da informação informados e atualizados.
Art. 44. A SSI, ouvidas as áreas usuárias, elaborará a Política de Segurança da
Informação da CVM e a submeterá à aprovação do Comitê de Informática da CVM.
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Art. 45. O descumprimento de qualquer dispositivo da presente Portaria configura
descumprimento do dever inserido no art. 116, inciso III, da Lei nº 8.112, de 1990.
Parágrafo único. Caso se verifique o descumprimento previsto no caput por
funcionários de empresas prestadores de serviços terceirizados, eventuais colaboradores e
estagiários, a CVM poderá determinar a sua substituição ou desligamento, sem prejuízo
das eventuais sanções penais e cíveis previstas na legislação específica.
Art. 46. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta Portaria serão
dirimidos pela SGE.
Art. 47. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a
PORTARIA/CVM/PTE nº 006, de 17 de fevereiro de 2003.
MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA
Presidente
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