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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 165, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016 

Institui o Programa de Recompensas e o Pacote de Benefícios para Gestores da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM. 

O 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: 

– o Planejamento Estratégico 2013-2023 instituído pela CVM; e 

– que incentivos institucionais visam a criar mecanismos motivacionais e a estimular o aumento 

do desempenho individual e institucional, resolve: 

Art. 1º Instituir o Programa de Recompensas e o Pacote de Benefícios para Gestores da CVM, na 

forma disciplinada nesta Portaria. 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2° São princípios que regem o Programa de Recompensas e o Pacote de Benefícios para 

Gestores: 

I – valorização das pessoas; 

II – abrangência de participação; 

III – transparência e ampla divulgação; 

IV – vinculação ao desempenho profissional do servidor; 

V – valorização do exercício de atividades que exijam alto grau de responsabilidade, dedicação, 

alto nível de complexidade e relevância para a CVM; 

VI – estímulo ao comprometimento com as diretrizes estratégicas e as metas institucionais; 

VII – valorização do trabalho em equipe; 
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VIII – promoção do compartilhamento e da disseminação de conhecimentos relevantes para a 

atuação da CVM; e 

IX – indução ao desenvolvimento profissional do servidor. 

CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES 

 Art. 3° Para os fins desta Portaria considera-se: 

I – Programa de Recompensas: programa no qual os participantes acumulam pontos com base no 

seu desempenho, os quais representam créditos individuais que podem ser trocados por incentivos. 

II – Pacote de Benefícios para Gestores: conjunto de incentivos destinados aos TCOs, cujas regras 

de funcionamento estão previstas no Anexo III. 

III – pontos: créditos individuais, acumuláveis, intransferíveis e de validade por tempo limitado, 

computados em número não fracionário, obtidos pelo servidor, conforme Anexo I; 

IV – incentivos: prêmios e prioridades de acesso aos benefícios, nos termos do disposto no Anexo 

II; 

V – incentivo escasso: incentivo que, por sua natureza, possui disponibilidade limitada, não sendo 

possível o usufruto simultâneo por vários participantes, mesmo que possuam pontos em 

quantidade suficiente para troca; 

VI – incentivo não escasso: incentivo que, por sua natureza, pode ser disponibilizado amplamente 

a todos os participantes, ficando sua concessão limitada apenas à disponibilidade de pontos em 

quantidade suficiente para troca; 

VII – leilão: processo pelo qual os participantes concorrem a incentivos mediante “maior oferta de 

pontos”; 

VIII – cesta de pontos: quantidade de pontos destinada a uma superintendência ou componentes de 

característica equivalente ou superior, correspondente à quantidade de servidores multiplicada por 

um fator específico de pontos e ponderada pela nota da avaliação institucional; 

IX – fontes de pontuação: fontes por meio das quais os participantes poderão obter pontos para o 

Programa de Recompensas, caracterizadas pelo desempenho ordinário, desempenho excepcional e 

desempenho extraordinário; 

X – desempenho ordinário: fonte de pontuação por meio da qual o servidor obtém pontos pelo seu 

desempenho na execução de atividades ordinárias ao seu componente organizacional; 
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XI – desempenho excepcional: fonte de pontuação por meio da qual o servidor obtém pontos pelo 

desempenho reconhecido como de excelência por sua chefia imediata, nas atividades ordinárias ao 

seu componente organizacional; e 

XII – desempenho extraordinário: fonte de pontuação por meio da qual o servidor obtém pontos 

pelo exercício de atividades que são importantes para o bom funcionamento da CVM, porém não 

ordinárias ao seu componente organizacional. 

CAPÍTULO III - DOS PARTICIPANTES 

 Art. 4°  São participantes do Programa de Recompensas: 

I - servidores ativos em cargo efetivo ou em cargo em comissão sem cargo efetivo, com exceção 

dos titulares de componentes organizacionais (TCO); e 

II - procuradores federais em exercício na CVM; 

§ 1º Os prestadores de serviço de natureza permanente, temporária ou especial que não se 

enquadram nos incisos I e II deste artigo não participarão do Programa de Recompensas. 

§ 2º Os TCOs não participarão do Programa de Recompensas e serão contemplados com o Pacote 

de Benefícios para Gestores nos termos do disposto no Anexo III. 

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO 

 Art. 5° Os participantes referidos no art. 4º, inciso I ingressarão automaticamente no Programa de 

Recompensas, sendo facultada a adesão daqueles referidos no inciso II do art. 4º. 

Parágrafo único. A participação dos procuradores federais no Programa de Recompensas fica 

condicionada à sua adesão à Sistemática de Gestão de Desempenho da CVM. 

Art. 6° O crédito de pontos do Programa de Recompensas ocorrerá semestralmente nos dias 1º de 

abril e 1º de outubro de cada ano. 

Art. 7° O crédito de pontos descrito acima obedecerá à seguinte programação: 

I - no dia 1º de abril de cada ano, crédito de pontos relativos ao: 

a) desempenho ordinário, apurado com base nas avaliações individual e institucional do ano 

anterior; 

b) desempenho excepcional, apurado com base na distribuição de cesta de pontos considerando o 

desempenho observado durante o último semestre do ano anterior; 
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c) desempenho extraordinário, apurado com base nas atividades extraordinárias executadas ao 

longo do último semestre do ano anterior; 

II - no dia 1º de outubro de cada ano, crédito de pontos relativos ao: 

a) desempenho ordinário, apurado com base nas avaliações individual e institucional do ano 

anterior; 

b) desempenho excepcional, apurado com base na distribuição de cesta de pontos considerando o 

desempenho observado durante o primeiro semestre do ano corrente; 

c) desempenho extraordinário, apurado com base nas atividades extraordinárias executadas ao 

longo do primeiro semestre do ano corrente. 

Art. 8° Cada ponto creditado possuirá prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses. 

Parágrafo único. Os pontos não utilizados expirarão automaticamente quando do término desse 

prazo. 

CAPÍTULO V – DO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 

 Art. 9° O Programa de Recompensas será operacionalizado por meio de sistema informatizado 

desenvolvido especificamente para esse fim. 

Parágrafo único. O sistema informatizado monitorará as informações relativas à utilização do 

Programa de Recompensas, com vistas ao seu aperfeiçoamento, produzindo relatórios gerenciais 

que possibilitem análise criteriosa das informações geradas. 

Art. 10. O sistema estará diretamente vinculado ao Sistema de Gestão de Desempenho, para fins 

de conversão das notas de avaliação em pontos do Programa de Recompensas. 

Art. 11. Será constituído um Comitê Gestor para o Programa de Recompensas e o Pacote de 

Benefícios para os Gestores, por meio de portaria específica, que estabelecerá sua estrutura, 

atribuições e forma de funcionamento. 

Art. 12. Compete à Gerência de Recursos Humanos – GAH, a qual deverá dispor de equipe 

destinada a este propósito: 

I – coordenar e supervisionar o Programa de Recompensas e o Pacote de Benefícios para os 

Gestores. 
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II - divulgar, até o dia 1º de janeiro e até o dia 1º de julho de cada ano, a relação de atividades 

extraordinárias do Programa de Recompensas, prevista no Anexo I, quando alterada, a vigorar nos 

períodos de janeiro a junho e de julho a dezembro, respectivamente; 

III - divulgar, até o dia 1º de abril e até o dia 1º de outubro de cada ano, os incentivos, previstos no 

Anexo II, quando alterados, a vigorar nos períodos de abril a setembro e de outubro a março, 

respectivamente; observados os limites orçamentários e legais; e 

IV - submeter à análise e aprovação do Comitê Gestor: 

a) solicitações de distribuição discricionária de incentivos a servidores predeterminados, assim 

como incentivos extemporâneos, que não tenham sido decididas pelo Superintendente Geral, por 

este entender que a matéria deve ser submetida ao Comitê Gestor; e 

b) eventuais propostas de aperfeiçoamento do Programa de Recompensas e do Pacote de 

Benefícios para Gestores. 

CAPÍTULO VI – DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ANUAL 

 Art. 13. Fica instituído como incentivo a realização de cerimônia anual de premiação dos 

servidores que apresentarem melhor desempenho no período. 

§1º O evento terá como objetivo premiar os 5 (cinco) servidores que obtiveram a maior pontuação 

no Programa de Recompensas durante o ano. 

§2º Para fins de desempate, serão considerados os seguintes critérios, nesta ordem: 

I - maior pontuação na Fonte 3 - Desempenho Extraordinário; 

II - maior tempo de serviço na CVM; e 

III - idade mais elevada. 

§3º O reconhecimento será realizado no mês de dezembro de cada ano, em reunião do Colegiado 

ou em evento específico para este fim, em qualquer caso com presença do Colegiado e de todos os 

superintendentes e ocupantes de cargos equivalentes, por meio de cerimônia formal para 

homenagem aos servidores, com cobertura da Assessoria de Comunicação Social - ASC e 

publicação de matéria específica no Informativo CVM. 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 14. O primeiro ciclo de fruição do Programa de Recompensas e do Pacote de Benefícios para 

Gestores ocorrerá a partir de 1º de abril de 2017. 
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§1º Para fins de crédito de pontos oriundos da fonte desempenho ordinário, serão considerados os 

resultados da avaliação de desempenho individual e institucional referentes ao exercício de 2016. 

§2º Especificamente neste primeiro ciclo de fruição não haverá pontuação oriunda das fontes de 

pontuação desempenho excepcional e desempenho extraordinário. 

Art. 15. Após o primeiro ciclo de fruição, serão reavaliados os critérios e procedimentos do 

Programa de Recompensas e do Pacote de Benefícios para Gestores, a partir da percepção e das 

sugestões a serem obtidas junto aos participantes. 

Art. 16. O descumprimento das disposições desta portaria, bem como dos normativos inerentes 

aos incentivos, poderá implicar afastamento do servidor dos Programas pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, por deliberação do Comitê Gestor, respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório do 

participante, sem prejuízo da aplicação de sanções de caráter disciplinar previstas na legislação 

vigente. 

Art. 17.  As disposições constantes dos anexos desta portaria poderão ser alteradas por decisão do 

Comitê Gestor. 

Art. 18. Os casos omissos serão avaliados e deliberados pelo Comitê Gestor. 

Art. 19. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal. 

 

 Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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ANEXO I À PORTARIA/CVM/PTE/N° 165, de 22 de Novembro de 2016. 

DAS FONTES DE PONTUAÇÃO 

Seção I 

Das Fontes de Pontuação 

Fonte 1 – Desempenho Ordinário 

Art. 1° É fonte de pontuação o desempenho do servidor inserido na execução de atividades 

ordinárias ao seu componente organizacional. 

Art. 2° Os pontos referentes a essa fonte serão apurados com base na seguinte fórmula: 

200 pontos x AD x ADCVM 

Onde: 

AD = Nota da avaliação de desempenho referente ao ano anterior (0% a 100%) 

ADCVM = Desempenho institucional referente ao ano anterior (0% a 100%) 

Parágrafo único. Participantes que obtiverem avaliação de desempenho individual inferior ou igual 

a 50% não receberão pontuação referente a essa fonte.  

Fonte 2 – Desempenho Excepcional 

 Art. 3° Também é fonte de pontuação o desempenho reconhecido como de excelência pela chefia 

imediata e mediata do servidor, nas atividades ordinárias ao seu componente organizacional. 

Parágrafo único. Poderão ser consideradas, para os fins desse artigo, atividades como execução de 

tarefas complexas, coordenação de trabalhos internos do componente organizacional, proposição 

de práticas inovadoras e de melhorias em processos de trabalho, superação de metas estabelecidas 

na avaliação de desempenho, entre outras. 

Art. 4° Os pontos referentes a essa fonte serão distribuídos com base em uma cesta de pontos 

destinada a cada superintendência ou componente equivalente ou superior e distribuída com base 

nos seguintes procedimentos: 

I - pelo superintendente ou ocupante de cargo equivalente ou superior, entre componentes 

organizacionais sob a sua chefia; e 
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II - pelo titular de cada componente organizacional, entre os servidores sob a sua chefia, por meio 

de justificativa do critério utilizado. 

Art. 5° A quantidade de pontos em cada cesta será apurada com base na seguinte fórmula: 

100 pontos x QSE x ADCVM 

Onde: 

QSE = Quantidade de servidores vinculados à superintendência ou componente equivalente ou 

superior 

ADCVM = Desempenho institucional no ano anterior (0% a 100%) 

Art. 6° A distribuição dos pontos da cesta não é obrigatória e será avaliada pelo titular do 

componente organizacional com base no desempenho de sua equipe. 

Parágrafo único. Os pontos não distribuídos pelo titular do componente organizacional expirarão 

automaticamente após a data-limite para sua distribuição. 

Art. 7° Os critérios para distribuição da cesta de pontos deverão ser formalizados e divulgados 

entre os servidores dos respectivos componentes organizacionais para atender os princípios de 

sistematização, transparência e verificabilidade. 

Art. 8° A distribuição dos pontos da cesta nessa modalidade é limitada a: 

I - máximo de 400 (quatrocentos) pontos para um mesmo participante; 

II - nos componentes (superintendências ou componente equivalente ou superior, gerências, 

coordenações ou equivalentes) com mais de 4 (quatro) participantes, no máximo 50% dos 

participantes. 

Fonte 3 – Desempenho Extraordinário 

Art. 9º O participante também receberá pontos pelo exercício de atividades que são importantes 

para o bom funcionamento da CVM, porém não ordinárias ao seu componente organizacional. 

§ 1º As atividades que, embora de caráter extraordinário para a maioria dos componentes 

organizacionais, integrem as atividades ordinárias do componente do participante, não poderão ser 

utilizadas para fins de pontuação nesta fonte. 

§ 2º O disposto na parte final do caput e no § 1º deste artigo não se aplica à atividade 

desempenhada por servidor, aprovado em processo seletivo interno, amplo e transparente, 
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consistente em atuação técnica e de auxílio ao Colegiado, a ser exercida pelo prazo máximo de 3 

(três) anos, com posterior e obrigatório retorno ao seu componente de origem. 

Art. 10. A pontuação será concedida em função de cada atividade realizada. 

Parágrafo único. As atividades passíveis de pontuação para o Programa de Recompensas constarão 

em relação predefinida, que será revisada pelo Comitê Gestor semestralmente. 

Art. 11. O recebimento de pontos relacionados a atividades extraordinárias está condicionado à 

validação, pelo componente organizacional competente, da documentação comprobatória 

apresentada pelos participantes que tomaram parte de tais atividades. 

Art. 12. A pontuação resultante das atividades extraordinárias será limitada a 20% do total obtido 

pelas demais fontes de pontuação.  

Seção II 

Das Disposições Transitórias 

Art. 13. Para o primeiro ciclo de acúmulo de pontos fica considerada a presente tabela de 

atividades extraordinárias, podendo ser alterada pelo Comitê Gestor para os ciclos subsequentes. 

RELAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS 

ATIVIDADES PONTOS CRITÉRIO 

DOCUMENTO 

COMPROBATÓ

RIO 

VALIDAÇÃO 

Fiscalizar ou gerenciar contrato 

administrativo 
10 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

GAL 

Exercer mandato na Comissão de Ética 5 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

GAH 

Integrar Comissão Permanente de 

Processos Disciplinares - CPAD 
10 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

AUD 

Participar de Comissão de Sindicância 25 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

AUD 
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Participar de Processo Administrativo 

Disciplinar – PAD 
30 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

AUD 

Participar, como integrante efetivo da 

CPAD, de Comissão de Sindicância. 
15 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

AUD 

Participar, como integrante efetivo da 

CPAD, de Processo Administrativo 

Disciplinar – PAD. 

20 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

AUD 

Integrar equipe de projeto estratégico 

(aprovado e monitorado pelo CGE) 
10 por mês* 

Ata do CGE que 

aprova o Termo 

de Abertura 

GPE 

Integrar Grupo de Trabalho externo à 

Autarquia representando a CVM 
20 

por 

participação 

Portaria de 

nomeação, e-

mail ou outro 

documento 

comprobatório. 

SGE 

Ministrar aula ou palestra relacionada 

ao Plano de Capacitação da CVM 

(eventos organizados pela CAP) ou à 

agenda de eventos do Centro 

Educacional da CVM (eventos 

organizados pela COE) 

25 
por aula ou 

palestra 

Memorando ou 

e-mail de 

solicitação da 

CAP ou da COE 

CAP/COE 

Ministrar aula ou palestra em evento 

internacional representando a CVM  
50 

por aula ou 

palestra 

Número do 

SCDP e relatório 

de atividades 

SRI 

Ministrar aula ou palestra em evento 

nacional 
30 

por aula ou 

palestra 

Número da 

solicitação no 

SCDP; relatório 

de atividades; e-

mail ou outro 

documento 

comprobatório. 

CAP 

Publicar trabalho técnico no interesse 

da CVM 
50 

por trabalho 

publicado 

Memorando ou 

e-mail de 

solicitação e 

cópia do 

trabalho 

publicado 

GAH 
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Atuar como preposto em ações judiciais 5 por audiência 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

PFE 

Exercer atividade técnica e de auxílio 

no âmbito do Colegiado 

(art. 9º, § 2º, do Anexo I) 

10 por mês* 
Boletim de 

Pessoal 
GAH 

Integrar Comissão de Gestão de 

Desempenho - CGD 
5 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

GAH 

Integrar Comitê Gestor para o 

Programa de Recompensas 
5 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

GAH 

Integrar Comissão de Avaliação de 

Estágio Probatório - CADEP 
2,5 por mês* 

Portaria de 

nomeação ou 

Boletim de 

Pessoal 

GAH 

* Para fins de contagem do mês, será considerado o mês-calendário completo ou quando o 

servidor tiver desempenhado a atividade por um período mínimo de 15 dias no mês. 

 

 ANEXO II À PORTARIA/CVM/PTE/N° 165, de 22 de Novembro de 2016. 

DOS INCENTIVOS 

CAPÍTULO I - DOS INCENTIVOS 

Seção I 

Do acesso aos incentivos no âmbito do Programa de Recompensas 

Art. 1° O acesso a incentivos não escassos ocorrerá através de troca direta de pontos. 

Parágrafo único. A quantidade de pontos necessária para acesso a cada incentivo estará 

predefinida no Programa de Recompensas. 

Art. 2° Os incentivos escassos poderão ser ofertados por meio de leilão de pontos. 
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§ 1º. O lance mínimo para cada tipo de incentivo estará predefinido no Programa de Recompensas. 

§ 2º No encerramento de um leilão, cuja  oferta tenha mais de uma unidade do incentivo, e haja 

mais de um vencedor, estes terão seus pontos debitados com base no menor lance contemplado. 

§ 3º Havendo lances de mesmo valor, o desempate será realizado com base na seguinte ordem de 

critérios: 

a)         total de pontos recebidos pelo servidor no último crédito de pontos; 

b)         pontos recebidos pelo servidor pela fonte Desempenho Ordinário no último crédito de 

pontos; 

c)         pontos recebidos pelo servidor pela fonte Desempenho Excepcional no último crédito de 

pontos; 

d)        saldo disponível na conta do servidor no momento do encerramento do leilão, incluindo os 

pontos ofertados como lance no leilão em questão; 

e)         tempo de casa do servidor, contado em dias a partir da data de efetivo exercício na CVM; 

f)         idade do servidor, contada em dias e; 

g)         sorteio. 

Art. 3° Os incentivos que envolvam reembolso de despesas ou a concessão de bolsas estarão 

sujeitos às restrições orçamentárias, inclusive em relação às quantidades e valores ofertados a cada 

período, podendo ser revistos pelo Comitê Gestor a qualquer tempo, de forma fundamentada e no 

interesse da CVM. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais que impeçam o uso do benefício já adquirido pelo 

participante, poderá haver restituição dos pontos, conforme norma específica. 

Seção II 

Das Disposições Transitórias 

 Art. 4º Para o primeiro ciclo de fruição do Programa de Recompensas, ficam estabelecidos os 

incentivos abaixo, que poderão ser alterados pelo Comitê Gestor. 
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INCENTIVOS NATUREZA ACESSO 

PONTOS / 

LANCES 

MÍNIMOS 

Ausência Compensada Não-Escasso Troca direta 60 

Bolsa de Estudo Parcial no Programa de Idiomas 

(com reembolso de até 95%) 
Escasso Leilão de pontos 50 

Bolsa de Estudo para Cursos de Graduação Escasso 
Leilão de pontos 

ou Troca direta 
(*) 

Bolsa de Estudo para Cursos de Pós-Graduação Escasso 
Leilão de pontos 

ou Troca direta 
(*) 

Vagas em Cursos, Treinamentos ou Eventos. Escasso Leilão de pontos (*) 

Vagas de Estacionamento (sem custo por semestre) Escasso Leilão de pontos 40 

Vagas de Estacionamento (sem custo por dia) Escasso Troca direta 5 

(*) a ser definido pelo Comitê Gestor até a data do primeiro crédito de pontos ou a seu critério 

dependendo da análise do caso concreto. 

CAPÍTULO II - DA AUSÊNCIA COMPENSADA 

 Art. 5° O participante poderá se ausentar do expediente integral, com anuência prévia do seu 

gestor, desde que com compensação das horas correspondentes, nos termos do art. 44 da Lei nº 

8.112/90, limitado a 2 (dois) dias por semestre. 

§ 1º O incentivo não poderá ser utilizado de forma retroativa para compensar ausências já 

ocorridas. 

§ 2º Não será admitido o uso do incentivo em dia intercalado por dias sem expediente de trabalho. 

CAPÍTULO III - DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

 Art. 6° Nos termos do que prevê o artigo 4º do presente Anexo, o participante poderá receber 

bolsa de estudo em curso de graduação ou pós-graduação em áreas de conhecimento de efetivo 

interesse da CVM, desde que observadas as disposições do Programa de Educação Regular - PER. 

§ 1º O incentivo somente poderá ser usufruído nos seguintes casos: 

I - ter estado em efetivo exercício na CVM nos últimos 3 (três) anos; 

II - ter concluído o estágio probatório conforme legislação vigente; e 

III - não ter participado do PER nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data do término de 

participação no programa. 
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§ 2º O Comitê do Programa de Educação Regular poderá, de forma justificada, conforme interesse 

da CVM, excepcionar as regras previstas no parágrafo anterior. 

Art. 7º  Nos termos do que prevê o artigo 4º do presente Anexo, o participante poderá receber 

bolsa de estudo em idiomas estrangeiros, desde que observadas as disposições do Programa de 

Idiomas Estrangeiros - PIE. 

CAPÍTULO IV - DA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E TREINAMENTOS 

 Art. 8º Nos termos do que prevê o artigo 4º do presente Anexo, o participante poderá pleitear a 

inscrição em cursos, treinamentos ou eventos, desde que respeitados o interesse e a 

discricionariedade da Administração. 

CAPÍTULO V - DAS VAGAS DE GARAGEM 

 Art. 9º Nos termos do que prevê o artigo 4º do presente Anexo, o participante poderá pleitear a 

utilização de vaga de garagem sem custo, conforme norma específica. 

CAPÍTULO VI - DA OFERTA DE INCENTIVO ESCASSO EXTEMPORÂNEO 

 Art. 10. No caso de surgimento de incentivo de usufruto imediato ao longo do período 

acumulativo, como vagas em cursos e eventos, o Superintendente Geral decidirá se o incentivo 

será ofertado como parte do Programa de Recompensas ou será direcionado discricionariamente a 

algum componente organizacional ou servidor. 

Parágrafo único. Caso o incentivo seja ofertado como parte do Programa de Recompensas, poderá 

ser restrito a componentes organizacionais, cargos e localidades, discricionariamente. 

Art. 11. A GAH, após deliberação do Superintendente Geral, providenciará o registro do incentivo 

e comunicará a abertura de leilão, no caso de este ser ofertado como parte do Programa de 

Recompensas. 

CAPÍTULO VII - DA DISTRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DE INCENTIVO 

 Art. 12. Resssalvado o disposto no art. 10 do presente, percebida, a qualquer tempo, a necessidade 

de se conceder determinado incentivo de forma discricionária a um participante ou componente 

organizacional, o superintendente ou ocupante de cargo equivalente ou superior deverá 

encaminhar tal informação à GAH, com vistas ao Comitê Gestor, com a motivação da decisão, 

inclusive para fins de registro. 

Art. 13. A GAH, após deliberação do Comitê Gestor, providenciará o registro da distribuição 

discricionária do incentivo. 
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ANEXO III À PORTARIA/CVM/PTE/N° 165, de 22 de Novembro de 2016. 

PACOTE DE BENEFÍCIOS PARA GESTORES 

Seção I 

Das Regras Gerais do Pacote de Benefícios para Gestores 

 Art. 1º Os TCOs farão jus a um pacote de benefícios, relacionados na Seção III do presente 

Anexo. 

Art. 2º O acesso e usufruto de tais incentivos por parte dos TCOs dar-se-á de forma direta, não 

sendo necessária a adoção dos procedimentos aplicáveis aos demais participantes do Programa de 

Recompensas. 

§ 1º O incentivo da ausência compensada por parte dos TCOs fica condicionado à edição de 

norma específica relacionada à substituição dos mesmos. 

§ 2º. O incentivo mencionado no § 1º não se aplica aos titulares de cargos de Superintendente ou 

ocupantes de cargos equivalentes. 

Art. 3º O usufruto de tais incentivos dependerá da não existência de limitações orçamentárias, bem 

como de sua disponibilidade quando da solicitação pelo TCO. 

Art. 4º Ressalvadas as disposições especiais aplicáveis, no caso de incentivos escassos, o Comitê 

Gestor determinará o quantitativo a ser distribuído entre os TCOs e os demais participantes do 

Programa de Recompensas. 

Parágrafo único.  Ordinariamente ou a qualquer tempo, o Comitê Gestor poderá reavaliar a 

distribuição de incentivos entre os TCOs e os demais participantes do Programa de Recompensas. 

Art. 5º Ressalvadas as disposições especiais aplicáveis, caso se verifique o interesse de mais de 

um TCO por um incentivo escasso, a prioridade para atendimento respeitará a ordem temporal da 

requisição. 

Seção II 

Da Migração entre o Programa de Recompensas e o Pacote de Benefícios para Gestores 

 Art. 6º Quando um participante do Programa de Recompensas for nomeado TCO: 

I - os incentivos previstos no Pacote de Benefícios para Gestores serão disponibilizados 

imediatamente; 
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II - o saldo de pontos acumulados no Programa de Recompensas não poderá ser usufruído durante 

o exercício do cargo em comissão, não havendo alteração no prazo de expiração. 

Art. 7º Em caso de exoneração do cargo de TCO, haverá o reingresso automático no Programa de 

Recompensas, sendo atribuída ao participante, adicionalmente ao saldo de pontos porventura não 

expirado, a média das pontuações creditadas a todos os participantes no ciclo vigente, 

proporcionalmente ao período restante até o próximo crédito de pontos. 

Art. 8º Em caso de exoneração do cargo de TCO em virtude de Processo Administrativo 

Disciplinar transitado em julgado, o participante não fará jus ao recebimento de pontuação inicial 

no Programa de Recompensas a que se refere o Art. 7º. 

Art. 9º Os casos omissos serão avaliados e deliberados pelo Comitê Gestor. 

Seção III 

Disposições Transitórias 

 Art. 10. Para o primeiro ciclo do Pacote de Benefícios para Gestores, ficam estabelecidos os 

incentivos abaixo, que poderão ser alterados pelo Comitê Gestor. 

  INCENTIVOS NATUREZA 

Ausência Compensada Não-Escasso 

Bolsa de Estudo Parcial no Programa de Idiomas (com reembolso de até 95%) Escasso 

Bolsa de Estudo para Cursos de Graduação Escasso 

Bolsa de Estudo para Cursos de Pós-Graduação Escasso 

Vagas de Estacionamento (sem custo por semestre) Escasso 

Vagas de Estacionamento (sem custo por dia) Escasso 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 166, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016 

 Institui o Comitê Gestor para o Programa de Recompensas e o Pacote de Benefícios para os 

Gestores da CVM e dispõe sobre sua abrangência, atribuições e composição. 

 O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, no uso das suas 

atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 6.385/76 e, ainda, 

Considerando: 

- o Planejamento Estratégico 2013-2023 instituído pela CVM; e 

- que a utilização de incentivos institucionais, no âmbito do Programa de Recompensas e Pacote 

de Benefícios para os Gestores da CVM (“Programa de Recompensas”) visa a criar mecanismos 

motivacionais e estimular o aumento do desempenho individual e institucional, resolve: 

 Art. 1° Instituir o Comitê Gestor para o Programa de Recompensas e o Pacote de Benefícios para 

os Gestores da CVM – CGPR, nos termos do que prevê o artigo 11 da Portaria/CVM/PTE/Nº 

165/2016, o qual exercerá as seguintes atribuições: 

I - decidir sobre eventuais propostas de alterações  relativas à  gestão do Programa de 

Recompensas e do Pacote de Benefícios para os Gestores, tendo como objetivo mantê-los 

atraentes e estimulantes aos participantes; 

II - conciliar conflitos e julgar os impasses na utilização do Programa de Recompensas e do Pacote 

de Benefícios para os Gestores; 

III - orientar e supervisionar os procedimentos internos de monitoramento do Programa de 

Recompensas e do Pacote de Benefícios para os Gestores; 

IV – revisar a relação de atividades extraordinárias previstas no Anexo I da Portaria/CVM/PTE/Nº 

165/2016, a vigorar nos períodos de abril a setembro e de outubro a março, respectivamente, para 

divulgação pela GAH, observadas as datas limites de 01 de abril e 01 de outubro de cada ano. 

V – revisar a relação de incentivos previstos no Anexo II da Portaria/CVM/PTE/Nº 165/2016, a 

vigorar nos períodos de abril a setembro e de outubro a março, respectivamente, para divulgação 

pela GAH, observadas as datas limites de 01 de abril e 01 de outubro de cada ano. 

VI - dirimir, em última instância, as eventuais dúvidas ou questionamentos no que tange à 

metodologia do Programa de Recompensas e do Pacote de Benefícios para os Gestores; e 

VII - manifestar-se sobre casos omissos. 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 18. 

GAH - Gerência de Recursos Humanos 

Boletim de Pessoal nº 846-A, de 07 de novembro de 2016 

  

Art. 2° Integrarão o CGPR: 

I - o titular da Superintendência Geral – SGE; 

II - o titular da Superintendência de Planejamento – SPL; 

III – o titular da Superintendência Administrativo-Financeiro – SAD; e 

IV - três representantes do quadro funcional da CVM, os quais deverão exercer, necessariamente, 

cargos efetivos. 

§ 1° Terão assento permanente no CGPR os membros referidos nos incisos I, II e III, enquanto os 

representantes a que se refere o inciso IV serão designados para mandato de 2 (dois) anos, sem 

prorrogação, por meio de portaria do Presidente da CVM. 

§ 2° Nas hipóteses de ausência, afastamento ou de impedimento, poderá ser designado substituto 

para os membros referidos nos incisos I, II e III. 

§ 3° Os membros referidos no inciso IV serão escolhidos mediante processo seletivo conduzido 

pelos demais integrantes do CGPR, e atuarão, exclusivamente, na instrução de processos que 

tramitem no âmbito do Comitê, não tendo direito a voto nas decisões tomadas. 

§ 4° Para cada representante referido no inciso IV haverá um suplente, cuja seleção será realizada 

nos termos do parágrafo anterior, sendo designado para mandato de 2 (dois) anos, sem 

prorrogação, por meio de portaria do Presidente da CVM. 

§ 5º A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) indicará um Procurador 

Federal para assessorar juridicamente o CGPR quando este entender necessário ou útil. 

 Art. 3° Na escolha dos membros a que se refere o artigo 2°, inciso IV, e § 3º e § 4º, deverão ser 

observados os seguintes requisitos: 

I – ser servidor efetivo, em exercício na CVM; 

II – ter concluído o estágio probatório; e 

III – não estar respondendo a processo administrativo disciplinar. 
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Art. 4º Compete ao SGE a coordenação dos trabalhos do CGPR, cujas decisões serão tomadas por 

maioria de votos entre os membros permanentes referidos no artigo 2º, incisos I, II e III. 

 Art. 5º As reuniões de trabalho do CGPR terão a seguinte periodicidade: 

I – reuniões ordinárias: realizadas semestralmente, ao final de cada ciclo de fruição de incentivos; 

e 

II – reuniões extraordinárias: realizadas a qualquer tempo. 

§1° As atas das reuniões do CGPR serão divulgadas através do sistema de que trata o artigo 9° da 

Portaria/CVM/PTE/Nº 165/2016, até 10 (dez) dias após a realização da reunião, devendo indicar 

as decisões tomadas. 

§2° Quando dessa divulgação, deverá ser enviado aviso aos participantes do Programa de 

Recompensas e aos TCOs dando ciência da disponibilização da ata no sistema. 

 Art. 6° A Gerência de Recursos Humanos – GAH atuará junto ao CGPR com a função de 

orientação e secretaria. 

 Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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Gerente de Recursos Humanos 


