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AFASTAMENTO DO PAÍS 

 
O Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, tendo em vista o Decreto nº 1.387, de 07 de 
fevereiro de 1995, com nova redação dada pelo Decreto nº 3.025, de 12 de abril de 1999, e no 
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 9º da Portaria nº 530, de 11 de novembro de 
2009, autorizou o afastamento do País de: 
 
� Despacho de 2 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 3 
subsequente, seção 2, p. 39: 
 
- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 
período de 07 a 17 de junho de 2016, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da FSB 
Working Group on Governance Frameworks, da Conferência da IOSCO sobre Educação 
Financeira e da Reunião do Comitê No 8 da IOSCO, que se realizarão respectivamente em Nova 
York, EUA e Istambul, Turquia. (Processo nº RJ-2016-5151). 
 
- JOSÉ ALEXANDRE CAVALCANTI VASCO, Superintendente de Proteção e Orientação aos 
Investidores, no período de 11 a 17 de junho de 2016, inclusive trânsito, com ônus, a fim de 
participar como palestrante da Conferência da IOSCO sobre Educação Financeira e da Reunião do 
Comitê No 8 da IOSCO, que se realizarão em Istambul, Turquia. (Processo nº RJ-2016-5151). 
 
- LEONARDO PORCIUNCULA GOMES PEREIRA, Presidente, no período de 10 a 17 de junho 
de 2016, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da Conferência da IOSCO sobre 
Educação Financeira e da Reunião do Comitê No 8 da IOSCO, que se realizarão em Istambul, 
Turquia. O servidor arcará com os custos das passagens aéreas (Processo nº RJ-2016-5151). 
 
O 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 09 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 13 
subsequente, seção 2, p. 40: 
 
CAMILA ROSSINI PANTERA, Chefe de Gabinete, no período de 14 a 19 de junho de 2016, 
inclusive trânsito, com ônus limitado, para participar da Reunião Thematic Peer Review on 
Corporate Governance, organizada pelo Financial Stability Board, que será realizada em 
Washington/DC, EUA. Todas as despesas do afastamento serão custeadas pela própria servidora. 
(Processo SEI no 19957.003820/2016-58) 
 

APOSENTADORIA 
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ELIANE CHRISTINA FLORÊNCIO MARQUES, ocupante do cargo efetivo de Agente 
Executivo, Nível Intermediário, Classe S, Padrão IV, do Quadro de Pessoal desta Autarquia, 
aposentada, com fundamento no art. 40, § 8º da CF c/c art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, 
publicada no Diário Oficial da União, de 6 de julho de 2005, com os benefícios do art.62-A, da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2º da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e com 
cálculo da GDECVM em conformidade com art. 11, da Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012. 
(Processo nº 19957.002210/2016-37- Código SISAC 1107143), conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 
100, de 31 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 02 de junho subsequente, 
seção 2, p. 45. 
 
SANDRA DE MEDEIROS NERY, ocupante do cargo efetivo de Inspetor, Nível Superior, Classe 
S, Padrão IV, do Quadro de Pessoal desta Autarquia, aposentada, com fundamento no art. 40, § 8º 
da CF c/c art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, publicada no Diário Oficial da União, de 6 de 
julho de 2005.(Processo nº 19957.002494/2016-61 - Código SISAC 1107143), conforme 
Portaria/CVM/PTE/Nº 96, de 25 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 1º de 
junho subsequente, seção 2, p. 71. 
 

 
CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

 
NOME PERÍODO 

 INÍCIO TÉRMINO 
   
Amanda Da Silva Esposito 18.05.2016 18.05.2016 
   
Eduardo Toshikazu Hashimoto 26.04.2016 26.04.2016 
 27.04.2016 27.04.2016 
   
Guilherme Camargo Braga 06.04.2016 06.04.2016 
 18.04.2016 18.04.2016 
   
John Yuh Ting 16.05.2016 16.05.2016 
   
Marcelo Marta Afonso 25.04.2016 25.04.2016 
   
Marcelo Teixeira Ghesso 26.04.2016 26.04.2016 
 27.04.2016 27.04.2016 
   
Paulo Roberto de Souza Trajano Da Silva 06.04.2016 06.04.2016 
 18.04.2016 18.04.2016  
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FÉRIAS 
 

 

 NOME                      LOTAÇÃO        PERÍODO DE FRUIÇÃO        
Paulo Eduardo Villela Pacheco 
 

GMN  
 

30/05/2016 a 10/06/2016 
 

Beno Chang Carvalho 
Bruno Barbosa de Luna 
Elaine Moreira M. De La Rocque 
Gabriel José de Souza Messias 
Levi Alves Andrade 
Maria Lucia Macieira de Mello 
Matheus Vasconcellos Jacobina Aires 
Rosana Rodrigues de Souza 
Jorge Alexandre Casara 
José Carlos Margalho Martins 
Juliana Vicente Bento 
 

GJU-3  
GIE  
GOI-1  
GAS  
GAL  
GFE-2  
SRB  
GIF  
SFI 
GFE-2 
GOI-1  
 

20/06/2016 a 05/07/2016 
20/06/2016 a 24/06/2016 
20/06/2016 a 24/06/2016 
20/06/2016 a 01/07/2016 
20/06/2016 a 09/07/2016 
20/06/2016 a 24/06/2016 
20/06/2016 a 01/07/2016 
20/06/2016 a 02/07/2016 
20/06/2016 a 24/06/2016 
20/06/2016 a 01/07/2016 
20/06/2016 a 26/06/2016 
 

Danilo Ferreira Sales 
 

GAS  
 

23/06/2016 a 07/07/2016 
 

Benedito Fernandes Lobo Neto 
Bernardo Augusto Bronstein 
Denise Campos Pereira 
Márcio Gonçalves Martins 
Marcos de Pinho Cotrim 
Michel Ferreira da Silva 
 
Andréia Miranda de Luna 

GPS-3  
GOI-1  
GFE-4  
GAF  
GPE  
GEA-1   
 

27/06/2016 a 08/07/2016 
27/06/2016 a 01/07/2016 
27/06/2016 a 16/07/2016 
27/06/2016 a 06/07/2016 
27/06/2016 a 01/07/2016 
27/06/2016 a 08/07/2016 
 
30/06/2016 a 01/07/2016 

   
 

  
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

 
NOME LOTAÇÃO  PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PORTARIA SGE 

    
Carlos José Fleury de Siqueira Silva SPL 06.06 a 02.09.2016 Nº 118, de 03.06.2016 
    
Celso Luís Zini Lins GIF 08.09 a 07.10.2016 Nº 130, de 14.06.2016 
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NOMEAÇÃO 
 
MÔNICA PINHEIRO REGIS DE BRITO, Agente Executivo, nomeada para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador, DAS 101.3, da Secretaria Executiva (EXE), da Presidência (PTE), com 
lotação na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Portaria/CVM/PTE/104, de 07 de 
junho de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 13 subsequente, seção 2, p. 40. 
 

REMOÇÃO 
 

DAVI TRINDADE BATISTA, Analista, removido da COE para a SOI, a partir de 03 de junho de 
2016, conforme Memorando nº 045/2016-CVM/SOI, de 03 de junho de 2016. 

 
GILBERTO LINHARES MARTINS, Inspetor, removido da GFE-4 para a GAF, em São Paulo, a 
partir de 23 de maio de 2016, conforme Memorando nº 003/2016-CVM/SFI/GFE-4, de 30 de maio 
de 2016 

 
JÚLIO CÉSAR DAHBAR, Analista, removido da COE para a COP, a partir de 03 de junho de 
2016, conforme Memorando nº 045/2016-CVM/SOI, de 03 de junho de 2016. 
 

SUBSTITUIÇÃO 

ABRAM NELSON SZYLIT, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Fiscalização 
Externa 4 (GFE-4), no período de 18 a 24 de julho de 2016, por motivo de férias do titular, José 
Lúcio de Oliveira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 128, de 13 de junho de 2016. 

ANDRÉ FRANCISCO LUIZ DE ALENCAR PASSARO, Analista, designado para responder 
pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 (GMA-2), no período de 04 a 15 de julho de 
2016, por motivo de férias do titular, Eduardo José Busato, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 131, 
de 15 de junho de 2016. 

ANA LUCIA CUNHA YUNES ANTONIO, Analista, designada para responder pela Gerência de 
Arrecadação (GAC), no período de 08 a 10 de junho de 2016, por motivo de férias da titular, 
Juliana Passarelli Alves, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 119, de 06 de junho de 2016 

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, Inspetor, designado para responder pela Gerência 
de Análise de Negócios (GMN), no período de 04 a 10 de julho de 2016, por motivo de férias do 
titular, Marcos Galileu Lorena Dutra, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 121, de 06 de junho de 
2016 
 
DAVID MENEGON, Analista, designado para responder pela Gerência de Acompanhamento de 
Fundos Estruturados (GIE), nos períodos de 20 a 24 de junho de 2016 e de 25 de junho a 30 de 
julho de 2016, por motivo de férias e afastamento, respectivamente do titular, Bruno Barbosa de 
Luna, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 127, de 13 de junho de 2016 
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DIEGO HENRIQUE PAIXÃO SPENCHUTT VIEIRA, Assistente Técnico, DAS 102.1, 
designado para responder pelo Gabinete (CGP), no período de 14 a 19 de junho de 2016, por 
motivo de viagem a serviço ao exterior da titular, Camila Rossini Pantera, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 132, de 15 de junho de 2016. 
 
FELIPE MELO BRANDAO, Analista, designado para responder pela Gerência de Análise de 
Negócios (GMN), no período de 11 a 21 de julho de 2016, por motivo de férias do titular, Marcos 
Galileu Lorena Dutra, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 122, de 06 de junho de 2016 
 
LUCIANA GARRIDO SANTOS MENDAÑA, Inspetora, designada para responder pela Gerência 
de Processos Sancionadores 3 (GPS-3), nos períodos de 11 a 23 de julho de 2016 e de 25 a 29 de 
julho de 2016, por motivo de férias do titular, Mauricio Novaes de Faria, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 124, de 08 de junho de 2016 
 
MARCOS SANTIAGO DUARTE, Inspetor, designado para responder pela Gerência de 
Fiscalização Externa 4 (GFE-4), no período de 25 a 29 de julho de 2016, por motivo de férias do 
titular, José Lúcio de Oliveira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 129, de 13 de junho de 2016. 
 
MÔNICA PINHEIRO REGIS DE BRITO, Agente Executivo, designada para responder pela 
Secretaria Executiva (EXE), a partir de 02 de junho de 2016, por motivo de vacância do cargo, 
conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 120, de 06 de junho de 2016. 
 
WAGNER ROBERTO ROXO DE PÁDUA SOUZA, Gerente de Orientação aos Investidores 2 
(GOI-2), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de 
Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), no período de 11 a 17 de junho de 2016, por motivo 
de viagem a serviço ao exterior do titular, José Alexandre Cavalcanti Vasco, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 126, de 10 de junho de 2016 
 

 
ERRATA 

 
- No Boletim de Pessoal nº 835, de 16 de maio de 2016, no item FÉRIAS, referente ao servidor 
Marco Antonio Velloso de Sousa, desconsiderar o período. 
 
- No Boletim de Pessoal nº 836, de 1º de junho de 2016, no item FÉRIAS, referente ao servidor 
Marco Antonio Velloso de Sousa, desconsiderar o período. 
 

 
 
 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Gerente de Recursos Humanos 
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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 102, DE 31 DE MAIO DE 2016 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 17, inciso VII, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria/MF/Nº 
327 de 11 de julho de 1997, e em conformidade com o Memorando de Entendimento MoU CVM-
OECD publicado no DOU em 27 de maio de 2016, seção 03, página 86, resolve: 

Designar os servidores JOSÉ ALEXANDRE CAVALCANTI VASCO, Superintendente, DAS 
101.4, matrícula CVM 7.000.969, MARISE TORRES, Chefe, DAS-101.2, matrícula CVM 
7.000.948, ELOISA DE ALMEIDA PINTO, Analista, matrícula CVM 7.001.549, GLAUCO 
JOSÉ COSTA SOUZA, Agente Executivo, matrícula CVM 7.001.539, e MARCELO RONCHINI 
BRITO, Assistente Técnico, DAS 102.1, matrícula CVM 7.000.866, para atuarem no Centro de 
Educação Financeira CVM-OECD, no âmbito da Superintendência de Proteção e Orientação aos 
Investidores (SOI), instituído pelo Memorando de Entendimento (MoU) firmado entre a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OECD), competindo ao servidor José Alexandre Cavalcanti Vasco a coordenação do Centro de 
Educação Financeira. 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente  
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 103, DE 01 DE JUNHO DE 2016 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de julho de 
1977, e nos termos do artigo 3º da PORTARIA/CVM/PTE nº 66, de 08 de abril de 2015, resolve: 

Art. 1º. Designar o servidor Dov Rawet para compor o Comitê de Governança Estratégica – CGE, 
com mandato de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2018, em substituição ao servidor Antonio 
Carlos Berwanger, cujo mandato se encerra em 30 de junho de 2016, nos termos do artigo 2º da 
PORTARIA/CVM/PTE/ nº 68, de 13 de abril de 2015. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente  
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 105, DE 07 DE JUNHO DE 2016 

Institui o Núcleo de Inovação em Tecnologias Financeiras da CVM. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 17, item V, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 
327, de 11 de julho de 1977, e considerando: 

I - A recente tendência mundial de desenvolvimento de novas tecnologias financeiras (conhecidas 
como “FinTech”) e sua aplicação por empresas de tecnologia ou por jurisdicionados da CVM no 
âmbito dos serviços financeiros; 

II - Que o Conselho da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) 
recomendou às jurisdições a intensificação do trabalho de monitoramento das mudanças 
tecnológicas, mitigando eventuais riscos decorrentes; 

III - A importância de um ambiente institucional que estimule a inovação tecnológica favorável à 
eficiência do mercado de valores mobiliários e benéfico aos investidores, garantindo, ao mesmo 
tempo, segurança ao sistema; 

IV - Que a atuação de empresas de tecnologia nos serviços financeiros pode, em casos concretos, 
exigir algum dos registros de que trata a Lei nº 6.385/76; 

V - Que as novas tecnologias financeiras podem transformar modelos de negócios, processos, 
mercados e produtos dos jurisdicionados da CVM, exigindo outras intervenções regulatórias; 

VI - A necessidade de o regulador conhecer e se aproximar das inovações tecnológicas, a fim de 
avaliar judiciosamente a necessidade de ajustes na regulação e na supervisão de mercado; 

VII - A existência de diversas iniciativas desenvolvidas por reguladores de mercados de capitais 
para compreender e monitorar a inovação promovida por novas tecnologias financeiras no âmbito 
de seus mercados e jurisdicionados, bem como outras atividades para orientar empreendedores e 
desenvolvedores a respeito de eventuais consequências regulatórias de serviços e produtos em 
desenvolvimento (“Innovation Labs”); resolve: 

Art.1º Instituir o Núcleo de Inovação em Tecnologias Financeiras (“Núcleo” ou “FinTech Hub”), 
com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias financeiras 
(“FinTech”) no âmbito do mercado de valores mobiliários. 

Parágrafo único. Para os propósitos desta Portaria, entende-se por “FinTech” a aplicação intensiva 
de novas tecnologia nos mercados, produtos ou serviços sob a jurisdição da CVM, incluindo, 
dentre outros, áreas relacionadas a plataformas de financiamento e à distribuição,  negociação e 
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pós-negociação de valores mobiliários, tais como: crowdfunding, digital securities, automated 
advice, distributed ledger technology e high-frequency trading. 

Art. 2º O Núcleo exercerá suas atribuições sob três abordagens: 

I – estudos e pesquisas quanto aos riscos e oportunidades gerados pelas novas tecnologias 
financeiras com potenciais impactos no mercado de valores mobiliários, com recomendações para 
os diversos componentes organizacionais da CVM; 

II – supervisão e interlocução com participantes de mercado que desenvolvam ou contratem o 
desenvolvimento de novas tecnologias financeiras ou adotem tais tecnologias; e 

III – articulação institucional para prover canais, serviços ou iniciativas de orientação a empresas e 
empreendedores não participantes de mercado que sejam desenvolvedores de novas tecnologias 
financeiras com potencial impacto no mercado de valores mobiliários. 

Art. 3º O Núcleo terá as seguintes atribuições: 

I – desenvolver ações educacionais e de orientação voltadas a empreendedores e desenvolvedores 
de novas tecnologias financeiras quanto a aspectos regulatórios de serviços e produtos financeiros 
com potenciais impactos no mercado de valores mobiliários; 

II – monitorar o desenvolvimento e novas aplicações de tecnologias financeiras no âmbito do 
mercado de valores mobiliários; 

III – estabelecer canal qualificado para interlocução com o setor de tecnologia; 

IV – estimular debates, reflexões e pesquisas em “FinTech”; 

V – articular-se com outras iniciativas similares internacionais, avaliando a proposição de 
parcerias que beneficiem sua atuação e o setor de inovação financeira; 

VI – avaliar os riscos dos possíveis impactos das novas tecnologias nos mercados regulados pela 
CVM; e 

VII – relatar ao Colegiado, quando entender oportuno, a verificação de possíveis impactos das 
novas tecnologias nas atribuições desenvolvidas pela CVM. 

Art. 4º As seguintes diretrizes orientarão o Núcleo no exercício de suas atribuições: 

I – equilíbrio entre a adoção da inovação financeira por participantes do mercado, considerando os 
potenciais impactos à eficiência, solidez, transparência, redução de custos, e a proteção do 
investidor, bem como a integridade e confiabilidade do mercado de valores mobiliários; 
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II – estímulo à competição; e 

III – atuação proativa, aproximando a CVM do setor de tecnologia financeira, para antecipar 
tendências e acompanhar as práticas de mercado. 

Art. 5º O Núcleo, instituído no âmbito da Presidência da CVM, contará com representantes das 
seguintes superintendências e assessorias da CVM: 

I – Assessoria de Análise e Pesquisa (ASA); 

II – Chefia de Gabinete da Presidência (CGP), que exercerá as funções de secretaria-executiva; 

III – Superintendência de Desenvolvimento de Mercado (SDM); 

IV – Superintendência de Fiscalização Externa (SFI); 

V – Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN); 

VI – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI); 

VII –Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI); 

VIII – Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE); 

IX – Superintendência de Planejamento (SPL); 

X – Superintendência de Relações Internacionais (SRI); e 

XI – Superintendência de Informática (SSI). 

Art. 6º O Núcleo funcionará como instância de coordenação de esforços, compartilhamento de 
conhecimentos e redução de sobreposições, exercendo suas atribuições de forma articulada com os 
diferentes componentes organizacionais da Autarquia, segundo suas competências específicas. 

§ 1º Caberá à secretaria-executiva convocar as reuniões, coordenar os trabalhos e instituir rede 
interna de comunicação e compartilhamento de conteúdos e experiências que viabilize a ampla 
disseminação de conhecimentos gerados por cada um dos componentes organizacionais referidos 
no art. 5º. 

§ 2º Caberá aos membros do Núcleo decidir sobre o plano de trabalho, sendo possível a formação 
de grupos de trabalho para desenvolver projetos específicos sob a liderança de um dos membros 
do núcleo. 
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§ 3º Poderá ser requisitada opinião técnica de outro componente organizacional, em matérias de 
suas respectivas competências, bem como de convidados ou especialistas externos. 

§4º A atividade educacional será desenvolvida pelo Centro Educacional da CVM e abrangerá: o 
serviço de atendimento a desenvolvedores de novas tecnologias; o desenvolvimento e a 
disseminação de conteúdos educacionais, em diferentes suportes; a organização de eventos sobre a 
temática; e o estabelecimento de parcerias e articulações institucionais que viabilizem os objetivos 
de orientação e informação. 

Art. 7º O Núcleo deverá elaborar relatório de atividades, sob a coordenação da CGP, até 30 de 
abril do exercício subsequente à edição desta Portaria, que será submetido ao conhecimento do 
Colegiado e relatado em reunião ordinária. 

Parágrafo único. O relatório de que trata o caput avaliará a conveniência e a oportunidade de 
revisão da abordagem adotada nesta Portaria, bem como o interesse no desenvolvimento de novas 
iniciativas, de modo a manter a atuação da CVM adequada a novos desafios e realidades do setor 
de tecnologia financeira. 

Art. 8º Os componentes organizacionais referidos no art. 5º indicarão representantes e respectivos 
suplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis da publicação desta Portaria, os quais serão designados 
pelo prazo de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. No caso de exoneração, remoção ou afastamento por mais de três meses, novo 
representante deverá ser designado pelo componente organizacional respectivo, para conclusão do 
período referido no caput deste artigo. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 
Presidente 

 
 
 
 
 

  



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 12. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 837, de 16 de junho de 2016 

PORTARIA CVM/SGE/Nº 123, DE 07 DE JUNHO DE 2016 

O Superintendente Geral da Comissão de Valores Mobiliários, tendo em vista a delegação de 
competência conferida pela PORTARIA/CVM/PTE/Nº 163, de 17 de agosto de 2001, pelo item 
10.4 da Norma de Concessão de Licença para Capacitação, e com base no art. 87, da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, com redação alterada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997; 
resolve: 

Retificar a Portaria CVM/SGE/Nº 108, de 12 de maio de 2016, publicada no Boletim de Pessoal nº 
835, de 16 de maio de 2016, referente à Licença para Capacitação concedida ao servidor João 
Evaldo de Carvalho Tavares. 

Onde se lê: 

"relativa ao período aquisitivo de 7 de abril de 2011 a 6 de abril de 2016". 

Leia-se: 

"relativa ao período aquisitivo de 3 de maio de 2009 a 2 de maio de 2014". 

 
Original assinado por 

ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS 
Superintendente Geral 

  



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 13. 
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Boletim de Pessoal nº 837, de 16 de junho de 2016 

PORTARIA CVM/SAD/Nº 46, DE 08 DE JUNHO DE 2016 

A Superintendente Administrativo-Financeira, tendo em vista a delegação de competência 
conferida pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 

Art.1º - DESIGNAR o servidor APRIGIO LIMA MACHADO, matrícula SIAPE nº 1187950 e 
CPF nº 909.487.931-04, para atuar como fiscal do Contrato CVM nº 7/2016, celebrado entre a 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS 
LTDA, CNPJ nº 08.247.960/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação para a Regional de Brasília. 

Art. 2º - DESIGNAR o servidor THIAGO PAIVA CHAVES, matrícula SIAPE nº 17228573 e 
CPF nº 214.773.498-55, para atuar como fiscal substituto na execução do contrato acima 
descrito. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até o vencimento do 
contrato e de sua garantia, quando houver. 

 

Original assinado por 
Tania Cristina Lopes Ribeiro 

Superintendente Administrativo-Financeira 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 47, DE 16 DE JUNHO DE 2016 

A Superintendente Administrativo-Financeira, tendo em vista a delegação de competência 
conferida pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 

Art. 1º - DESIGNAR o servidor FERNANDO PIVI DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 
186452 e CPF nº 366.643.448-74, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a contratação de 
empresa para prestação de serviço de análise microbiológica da qualidade do ar para as 
instalações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na cidade de São Paulo, efetuada entre 
a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a LBN ANÁLISES LABORATORIAIS 
LTDA - EPP, CNPJ n.º 59.069.161/0001-84, conforme Nota de Empenho n.º 2016NE800429, 
emitida no Processo de Compras NUP 19957.003259/2016-15. 

Art. 2º - Designar o titular da CAR-SP, para acompanhar e fiscalizar, como substituto, a 
execução da contratação acima descrita nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até o vencimento do 
contrato e de sua garantia, quando houver. 

 

 

Original assinado por 
Tania Cristina Lopes Ribeiro 

Superintendente Administrativo-Financeira 


