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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 05 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 06 
subsequente, seção 2, p. 22: 
 
- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, 
alterado o período 1º a 05 de novembro de 2016, para o período de 1º a 06 de novembro de 2016, 
inclusive trânsito, com ônus. (Processo no RJ-2016-7982). 
 
� Despacho de 06 de dezembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 07 
subsequente, seção 2, p. 29: 
 
- JOSÉ ALEXANDRE CAVALCANTI VASCO, Superintendente de Proteção e Orientação aos 
Investidores, no período de 12 a 16 de dezembro de 2016, inclusive trânsito, com ônus, a fim de 
participar como palestrante do workshop Pesquisa e Desenvolvimento de Capacidades para a 
Proteção Financeira dos Consumidores: um Intercâmbio entre Reguladores, promovido pela CFPB 
& OCDE, que se realizará em Washington/DC, EUA. (Processo nº RJ-2016-8694) 
 

 
APOSENTADORIA 

 
ANTONIO ALCIDES DA SILVA FONSECA, Analista, Nível Superior, Classe S, Padrão IV, 
aposentado do Quadro de Pessoal desta Autarquia, com fundamento 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. (SEI 19957.007972/2016-20 - Código SISAC 1104047), conforme 
Portaria/CVM/PTE/Nº 171, de 29 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 
1º de dezembro subsequente, seção 2, p. 54. 
 
ANTONIO AMBONI, Analista, Nível Superior, Classe S, Padrão IV, aposentado do Quadro de 
Pessoal desta Autarquia, com fundamento 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. (SEI 
19957.007998/2016-78 - Código SISAC 1104047), conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 170, de 29 
de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 1º de dezembro subsequente, seção 
2, p. 54. 
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
Período de: 01 a 30 de novembro de 2016 

 

SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  
DE DIÁRIAS 

   
Adriana Cristina Dullius Britto 000945/16 2,5 
Alan Costa Miranda 000419/16 2,5 
Alexandre Diniz de Oliveira Freitas 000748/16 2,5 
Alexandre Pinheiro dos Santos 000807/16 0,5 
Alexandre Pinheiro dos Santos 000834/16 0,5 
Alexandre Pinheiro dos Santos 000922/16 0,5 
Alexandre Pinheiro dos Santos 000933/16 0,5 
Ana Cristina Ribeiro da Costa Freire 000806/16 1,5 
Ana Cristina Ribeiro da Costa Freire 000813/16 0,5 
Ana Cristina Ribeiro da Costa Freire 000814/16 2,5 
Ana Cristina Ribeiro da Costa Freire 000842/16 1,5 
Ana Cristina Ribeiro da Costa Freire 000869/16 0,5 
Antonio Carlos Berwanger 000719/16 1,5 
Antonio Carlos Berwanger 000935/16 1,5 
Antonio Lopes Emygdio 000871/16 2,5 
Antonio Lopes Emygdio 000921/16 1,5 
Bruno Barbosa de Luna 000858/16 0,5 
Bruno de Freitas Gomes Condeixa Rodrigues 000764/16 1,5 
Bruno de Freitas Gomes Condeixa Rodrigues 000862/16 1,5 
Carlos Eduardo Pereira da Silva 000772/16 0,5 
Carlos Eduardo Pereira da Silva 000828/16 0,5 
Caroline Stumpf Buaes 000790/16 0,5 
Daniel Walter Maeda Bernardo 000740/16 1,5 
Daniel Walter Maeda Bernardo 000838/16 1,5 
Denise Ferreira da Costa 000902/16 1,5 
Eduardo Jose Busato 000771/16 0,5 
Eduardo Manhaes Ribeiro Gomes 000797/16 4,5 
Eduardo Manhaes Ribeiro Gomes 000820/16 6,0 
Eduardo Manhaes Ribeiro Gomes 000894/16 9,0 
Elis Regina Rabelo e Silva Sousa 000920/16 0,5 
Elzi Helene Monjardim Amigo 000846/16 3,5 
Erico Lopes dos Santos 000830/16 0,5 
Florisvaldo Justino Machado Goncalves 000914/16 2,5 
Francisco Jose Bastos Santos 000774/16 0,5 
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SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  
DE DIÁRIAS 

   
Francisco Jose Bastos Santos 000775/16 3,5 
Francisco Jose Bastos Santos 000776/16 1,5 
Francisco Jose Bastos Santos 000777/16 2,5 
Francisco Loschiavo Neto 000877/16 0,5 
Francisco Luciano de Souza 000878/16 0,5 
Frederico Pinto Novaes 000801/16 1,5 
Frederico Shu 000789/16 4,0 
Guilherme de Souza Demaria 000913/16 2,5 
Guilherme Tadiello 000900/16 3,5 
Heitor Jose de Souza 000844/16 4,5 
Henrique Balduino Machado Moreira 000889/16 1,5 
Ilene Patricia de Noronha Najjarian 000837/16 0,5 
Iury Roberto Soares Santos 000865/16 0,5 
Joabe Candido dos Santos 000819/16 1,5 
Jorge Vieira Da Costa Junior 000841/16 1,5 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000788/16 4,0 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000831/16 0,5 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000833/16 1,5 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000892/16 0,5 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000912/16 0,5 
Jose Carlos Bezerra da Silva 000473/16 4,5 
Jose Carlos Bezerra sa Silva 000908/16 0,5 
Jose Carlos Margalho Martins 000843/16 4,5 
Jose Conrado Correa Junior 000926/16 4,5 
Julya Sotto Mayor Wellisch 000811/16 0,5 
Julya Sotto Mayor Wellisch 000888/16 0,5 
Leonardo Jose Mattos Sultani 000918/16 1,5 
Leonardo Porciuncula Gomes Pereira 000866/16 1,5 
Leonardo Porciuncula Gomes Pereira 000868/16 3,0 
Leonardo Porciuncula Gomes Pereira 000903/16 1,5 
Leonardo Porciuncula Gomes Pereira 000905/16 0,5 
Leonardo Porciuncula Gomes Pereira 000939/16 1,5 
Leonardo Porciuncula Gomes Pereira 000940/16 1,5 
Leonardo Porciuncula Gomes Pereira 000948/16 1,5 
Luciana Garrido Santos Mendana 000822/16 0,5 
Luciana Garrido Santos Mendana 000823/16 0,5 
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SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  
DE DIÁRIAS 

   
Luciana Silva Alves 000855/16 1,5 
Luciana Silva Alves 000856/16 4,5 
Luiz Americo de Mendonca Ramos 000840/16 1,5 
Madson de Gusmao Vasconcelos 000836/16 0,5 
Madson de Gusmao Vasconcelos 000915/16 0,5 
Marcel Tavares Quinteiro Milcent Assis 000722/16 7,0 
Marcelo Gomes Garcia Lopes 000872/16 0,5 
Marcelo Teixeira Ghesso 000832/16 0,5 
Marcio Goncalves Martins 000916/16 2,5 
Marcio Goncalves Martins 000917/16 0,5 
Marco Antonio Cesar Bonomo 000794/16 0,5 
Marco Antonio Papera Monteiro 000849/16 2,5 
Marcos Galileu Lorena Dutra 000770/16 0,5 
Marcus Vinicius de Carvalho 000818/16 1,5 
Marcus Vinicius de Carvalho 000851/16 4,5 
Marcus Vinicius de Carvalho 000890/16 2,5 
Margareth Noda 000864/16 0,5 
Maria Lucia Macieira de Mello 000847/16 2,5 
Mario Bibiano da Silva 000929/16 3,5 
Mario Luiz Lemos 000899/16 0,5 
Marise Torres 000883/16 0,5 
Matheus Vasconcellos Jacobina Aires 000817/16 1,5 
Mauricio Marinho Tubone 000827/16 4,0 
Mauricio Novaes de Faria 000876/16 0,5 
Milla Bezerra de Aguiar 000736/16 6,0 
Milla Bezerra de Aguiar 000850/16 1,5 
Neisson Dantas Espirito Santo 000749/16 6,0 
Neisson Dantas Espirito Santo 000826/16 0,5 
Ovidio Rovella 000963/16 1,5 
Pablo Waldemar Renteria 000793/16 5,0 
Pablo Waldemar Renteria 000861/16 0,5 
Paulo Roberto Goncalves Ferreira 000835/16 0,5 
Paulo Roberto Goncalves Ferreira 000909/16 0,5 
Rafael Hotz Arroyo 000857/16 1,5 
Rafael Hotz Arroyo 000884/16 2,5 
Raphael Dias Lima de Albuquerque Lima 000931/16 2,5 
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SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  
DE DIÁRIAS 

   
Ricardo Takeshi Hoji 000880/16 2,5 
Roberto De Moraes Lenhardt 000928/16 4,5 
Rodrigo Porto Avalle 000925/16 2,5 
Rogerio Carneiro Mota Correa 000845/16 4,5 
Rogerio Vicentin Ferraz de Oliveira 000887/16 0,5 
Ronaldo da Silva Carvalho 000919/16 0,5 
Roselene Candida Alves 000898/16 1,5 
Tarso Ramos 000901/16 1,5 
Thiago Paiva Chaves 000816/16 1,5 
Vera Rita de Mello Ferreira 000795/16 0,5 
Verochile da Silva Junior 000946/16 2,5 
Vicente Dalvo Camillo Neto 000870/16 1,5 
Wagner Roberto Roxo de Padua Souza 000839/16 0,5 
Wagner Roberto Roxo de Padua Souza 000867/16 0,5 
Wagner Silveira Neustaedter 000848/16 2,5 
Wang Jiang Horng 000825/16 1,5 

 
FÉRIAS 

 

 NOME                      LOTAÇÃO        PERÍODO DE FRUIÇÃO        
Daniel Walter Maeda Bernardo 
Jorge Barcelos Maia 
Marcos Ferreira Monteiro 
Renato Reis De Oliveira 
Adriano Augusto Gomes Filho 

SIN  
AUD  
GFE-2  
GEA-3  
SFI 

16/12/2016 a 09/01/2017 
16/12/2016 a 23/12/2016 
16/12/2016 a 16/12/2016 
16/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 30/12/2016 

   
Aline Andrade De Aguiar 
Armando Carvalho Ignacio 
Carla Frazão S P Gaglianone 
Carlos Henrique Q E Fontes 
Cláudio Taufie Fontes 
Daniel Neves Coutinho 
Danilo Vieira Feitosa 
Geraldo Pinto De Godoy Junior 
Gustavo André Ramos Inúbia 
Roberto Tadeu A Fernandes 
 

ASA  
GST  
GIA  
GFE-1  
GJU-3  
GJU-3  
GIE  
GER-3  
GEA-2  
COL  
 

19/12/2016 a 23/12/2016 
19/12/2016 a 23/12/2016 
19/12/2016 a 24/12/2016 
19/12/2016 a 30/12/2016 
19/12/2016 a 05/01/2017 
19/12/2016 a 23/12/2016 
19/12/2016 a 30/12/2016 
19/12/2016 a 23/12/2016 
19/12/2016 a 30/12/2016 
19/12/2016 a 31/12/2016 
 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 6. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 849, de 16 de janeiro de 2017 

Bolivar Abrantes Vivacqua 
 

SPS  
 

22/12/2016 a 23/12/2016 
 

José Carlos Bezerra Da Silva 
 

SNC  
 

23/12/2016 a 23/12/2016 
 

Alexandre Lopes De Almeida 
Alexandre Pinheiro Dos Santos 
Bruno Barbosa De Luna 
Carlos Guilherme De P Aguiar 
Clarice Satie Kimura 
Ilene Patrícia De N Najjarian 
José Alexandre C Vasco 
Leonardo José Mattos Sultani 
Luciana Garrido S Mendaña 
Luís Carlos Da Silva 
Marcus Vinicius De Carvalho 
Maria Carmen Lobo Estellita 
Mariângela Melo El Tini 
Mauricio Marinho Tubone 
Sônia Regina S Rolim De Moura 
Bruno Barbosa De Luna 

GPS-1  
SGE  
GIE  
SPS  
GAH  
GJU-4  
SOI  
SPL  
GPS-3  
GFE-4  
SGE  
GAH  
GFE-3  
GRI  
GPS-3  
GIE 

26/12/2016 a 19/01/2017 
26/12/2016 a 23/01/2017 
26/12/2016 a 14/01/2017 
26/12/2016 a 30/12/2016 
26/12/2016 a 19/01/2017 
26/12/2016 a 03/01/2017 
26/12/2016 a 28/12/2016 
26/12/2016 a 20/01/2017 
26/12/2016 a 06/01/2017 
26/12/2016 a 06/01/2017 
26/12/2016 a 22/01/2017 
26/12/2016 a 01/01/2017 
26/12/2016 a 13/01/2017 
26/12/2016 a 13/01/2017 
26/12/2016 a 30/12/2016 
26/12/2016 a 14/01/2017 

Ricardo Maia da Silva GIF 26/12/2016 a 06/01/2017 
   
Gustavo Dos Santos Mulé 
 

SEP  
 

29/12/2016 a 12/01/2017 
 

Fernando Gaspar De Mattos 
Jefferson Soares Borges 
Jorge Barcelos Maia 
Luciano Porto Barreto 
Osvaldo Ramos Mateos 
Paulo Roberto G Ferreira 
Ricardo Velho Magalhães 
 

GIF  
GIF  
AUD  
SSI  
GIF  
GNC  
COD  
 

30/12/2016 a 09/01/2017 
30/12/2016 a 28/01/2017 
30/12/2016 a 12/01/2017 
30/12/2016 a 16/01/2017 
30/12/2016 a 27/01/2017 
30/12/2016 a 30/12/2016 
30/12/2016 a 28/01/2017 
 

Alexandre Murray Pinto 
André Francisco L De A Passaro 
Célia Maria S De M Bittencourt 
Danielle Oliveira Barbosa 
Eduardo Toshikazu Hashimoto 
Joel Dos Santos Silva 
Júlio Cézar Alves Pimenta 
Leonardo Alcantara Moreira 
Luciana Resnitzky Pels 
Marcelo Vieira Ribeiro 
Marcio Ferreira Santana 

GIA  
GMA-2  
GPE  
GJU-4  
GFE-3  
COD  
GAS  
GRI  
GJU-3  
DPR  
ASA  

31/12/2016 a 05/01/2017 
31/12/2016 a 13/01/2017 
31/12/2016 a 13/01/2017 
31/12/2016 a 21/01/2017 
31/12/2016 a 12/01/2017 
31/12/2016 a 19/01/2017 
31/12/2016 a 29/01/2017 
31/12/2016 a 10/01/2017 
31/12/2016 a 29/01/2017 
31/12/2016 a 19/01/2017 
31/12/2016 a 29/01/2017 
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Marcos Calaza Luksenberg 
Marilisa Azevedo Wernesbach 
Marina Bispo Tavares 
Mônica Pinheiro Regis De Brito 
Paulo Roberto Bonin 
Roberto Da Silva Dias 
Uwe Kehl 
Antonio Carlos Berwanger 

GPS-2  
GJU-1  
DRT  
EXE  
GIR  
GPE  
GRI  
SDM 

31/12/2016 a 19/01/2017 
31/12/2016 a 14/01/2017 
31/12/2016 a 06/01/2017 
31/12/2016 a 12/01/2017 
31/12/2016 a 11/01/2017 
31/12/2016 a 27/01/2017 
31/12/2016 a 19/01/2017 
31/12/2016 a 12/01/2017 

Fabian Holgado de Pascual López GEA-5 31/12/2016 a 19/01/2017 
Ivo Martins Daher GEA-2 31/12/2016 a 19/01/2017 
Sandro Luiz Silva das Chagas  GEA-5 31/12/2016 a 29/01/2017 
Vicente Carvalho de Almeida  GSI 31/12/2016 a 19/01/2017 
Wang Jiang Horn ASA 31/12/2016 a 10/01/2017 

  
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

 
NOME LOTAÇÃO  PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PORTARIA SGE 

    
Bolivar Abrantes Vivacqua SPS 22.11 a 21.12.2016 Nº 275, de 17.11.2016 
    
Bruno Barbosa de Luna GIE 13.02 a 01.04.2017 Nº 337, de 14.12.2016 
    
Carla Frazão Soares Piazza Gaglianone GIA 10.01 a 08.02.2017 Nº 336, de 14.12.2016 
    
Claudio Gonçalves Maes GOI-1 12.01 a 11.04.2017 Nº 254, de 25.10.2017 
    
Douglas De Marco GFE-2 16.11 a 15.12.2016 Nº 266, de 04.11.2016 
    
Ivan Varga Lima GFE-2 24.11 a 23.12.2016 Nº 276, de 18.11.2016 
    
Júlio César Dahbar COP 02.01 a 02.03.2017 Nº 330, de 07.12.2016 
    
Marcella Regina Vasconcellos Wanderley SFI 24.04 a 15.06.2017 Nº 305, de 05.12.2016 
    
Renato Mello Fagundes GAL 09.01 a 08.04.2017 Nº 289, de 28.11.2016 
    
Rodrigo Almeida Simões da Silva GOI-1 30.01 a 29.04.2017 Nº 293, de 30.11.2016 
    
Rubens Júnior Magno Cabral GPS-1 02 a 31.01.2017 Nº 331, de 07.12.2016 
    

LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 
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LEONARDO DOS SANTOS PINHEIRO, Analista, com lotação na Assessoria de Análise e 
Pesquisa (ASA), na sede desta autarquia, no Rio de Janeiro, licenciado para tratar de interesses 
particulares, no período de 30 de novembro de 2016 a 31 de julho de 2019, conforme 
Portaria/CVM/PTE/Nº 173, de 05 de dezembro de 2016. 

 
REMOÇÃO 

 
FABIAN HOLGADO DE PASCUAL LÓPEZ, Inspetor, removido da Gerência de Orientação aos 
Investidores 2 (GOI-2), para a Gerência de Acompanhamento de Empresas 5 (GEA-5), em São 
Paulo, a partir do início do expediente do dia 1º de dezembro de 2016, conforme 
MEMO/CVM/SOI/GOI-2/010, de mesma data. 
 

SUBSTITUIÇÃO 
 

ADRIANO AUGUSTO GOMES FILHO, Inspetor, designado para responder, cumulativamente, 
pela Superintendência de Fiscalização Externa (SFI), no período de 02 a 07 de janeiro de 2017, 
por motivo de férias do titular, Mario Luiz Lemos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 325, de 07 de 
dezembro de 2016. 
 
AUGUSTO CARLOS CUNHA CORREA PINA FILHO, Analista, designado para responder pela 
Gerência de Relações Internacionais (GRI), no período de 10 a 19 de janeiro de 2017, por motivo 
de férias do titular, Uwe Kehl, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 306, de 05 de dezembro de 2016. 
 
AUGUSTO WANDERLEY VILLASCHI, Inspetor, designado para responder pela Gerência de 
Fiscalização Externa 4 (GFE-4), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por motivo de férias 
do titular, Tarso Ramos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 298, de 1º de dezembro de 2016. 
 
CAROLINA FERNANDES PIMENTEL NAEGELE, Analista, designada para responder pela 
Gerência de Normas de Auditoria (GNA), no período de 23 a 29 de janeiro de 2017, por motivo de 
férias do titular, Madson de Gusmão Vasconcelos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 346, de 15 de 
dezembro de 2016 
 
CÉSAR DE FREITAS HENRIQUES, Gerente de Processos Sancionadores 2 (GPS-2), DAS 
101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Processos 
Sancionadores (SPS), nos períodos de 19 a 23 de dezembro de 2016 e de 09 a 19 de janeiro de 
2017, por motivo de afastamento e férias, respectivamente, do titular, Carlos Guilherme de Paula 
Aguiar, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 328, de 07 de dezembro de 2016. 
 
CLAUDIO DO REGO BARROS BENEVIDES, Analista, designado para responder pela 
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE), no período de 26 a 30 de dezembro 
de 2016, por motivo de afastamento do titular, Dov Rawet, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 312, 
de 06 de dezembro de 2016. 
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CLAUDIO DO REGO BARROS BENEVIDES, Analista, designado para responder pela 
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE), nos períodos de 16 a 20 e de 23 a 28 
de janeiro de 2017, por motivo de férias do titular, Dov Rawet, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 
313, de 06 de dezembro de 2016. 
 
CLAUDIO JOSÉ PAULO, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Acompanhamento de Empresas 1 (GEA-1), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por 
motivo de afastamento da titular, Nilza Maria Silva de Oliveira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 
340, de 14 de dezembro de 2016. 
 
DANILO FERREIRA SALES, Analista, designado para responder pela Gerência de Serviços 
Gerais e Patrimônio (GAS), no período de 12 a 16 de dezembro de 2016, por motivo de férias do 
titular, Philip Araújo Silberman, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 321, de 07 de dezembro de 
2016 
 
DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA, Gerente de Recursos Humanos (GAH), DAS 101.3, 
designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência Administrativo-Financeira 
(SAD), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por motivo de afastamento da titular, Tania 
Cristina Lopes Ribeiro, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 332, de 08 de dezembro de 2016, 
publicada no Diário Oficial da União de 15 subsequente, seção 2, p. 28. 
 
DAVID MENEGON, Analista, designado para responder pela Gerência de Acompanhamento de 
Fundos Estruturados (GIE), no período de 19 a 23 de dezembro de 2016, por motivo de 
afastamento do titular, Bruno Barbosa de Luna, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 303, de 05 de 
dezembro de 2016 
 
EDUARDO JOSÉ BUSATO, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Acompanhamento de Mercado 2 (GMA-2), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por 
motivo de afastamento do titular, Marcos Galileu Lorena Dutra, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 
300, de 05 de dezembro de 2016. 
 
FELIPE MELO BRANDAO, Analista, designado para responder pela Gerência de Análise de 
Negócios (GMN), nos períodos de 23 a 24 de janeiro de 2017 e de 26 a 27 de janeiro de 2017, por 
motivo de férias do titular, Carlos Eduardo Pereira da Silva, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 301, 
de 05 de dezembro de 2016. 
 
FERNANDO D AMBROS LUCCHESI, Inspetor, designado para responder pela Gerência de 
Acompanhamento de Empresas 2 (GEA-2), no período de 19 a 23 de dezembro de 2015, por 
motivo de afastamento do titular, Guilherme Rocha Lopes, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 316, 
de 06 de dezembro de 2016. 
 
GILSON NASCIMENTO MAIA, Analista, designado para responder pela Gerência e Orientação 
aos Investidores (GOI-2), no período de 16 a 27 de janeiro de 2017, por motivo de férias do 
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titular, Wagner Roberto Roxo de Pádua Souza, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 311, de 05 de 
dezembro de 2016. 
 
GUILHERME DE SOUZA DEMARIA, Inspetor, designado para responder pela Gerência de 
Processos Sancionadores 2 (GPS-2), nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2016 e de 02 a 06 de 
janeiro de 2017, por motivo de afastamento e férias, respectivamente, do titular, César de Freitas 
Henriques, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 341, de 14 de dezembro de 2016. 
 
HELIO FURTADO COSTA, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Fiscalização 
Externa 2 (GFE-2), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por motivo de afastamento da 
titular, Maria Lucia Macieira de Mello, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 339, de 14 de dezembro 
de 2016. 
 
JOÃO LUÍS ALMEIDA PAIVA, Analista, designado para responder pela Gerência de Análise de 
Negócios (GMN), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por motivo de afastamento do 
titular, Carlos Eduardo Pereira da Silva, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 302, de 05 de dezembro 
de 2016. 
 
JORGE ALEXANDRE CASARA, Assistente Técnico, DAS 102.1, designado para responder, 
cumulativamente, pela Superintendência de Fiscalização Externa (SFI), no período de 26 a 30 de 
dezembro de 2016, por motivo de afastamento do titular, Mario Luiz Lemos, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 324, de 07 de dezembro de 2016. 
 
JOSÉ PAULO DIUANA DE CASTRO, Agente Executivo, designado para responder pela 
Coordenação de Controle de Processos Administrativos (CCP), no período de 26 a 30 de 
dezembro de 2016, por motivo de afastamento da titular, Rita de Cassia Mendes, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 338, de 14 de dezembro de 2016. 
 
LEONARDO ALCANTARA MOREIRA, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Relações Internacionais (GRI), no período de 15 a 24 de dezembro de 2016, por motivo de 
afastamento do titular, Uwe Kehl, com fundamento no art. 208 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro 
de 1990, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 323, de 07 de dezembro de 2016. 
 
LEOPOLDO ANTUNES MACIEL FILHO, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Registros 2 (GER-2), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por motivo de afastamento do 
titular, Luis Miguel Jacinto Mateus Rodrigues Sono, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 319, de 06 
de dezembro de 2016. 
 
MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, Gerente de Processos Sancionadores 1 
(GPS-1), DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de 
Processos Sancionadores (SPS), nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2016 e de 02 a 08 de 
janeiro de 2017, por motivo de férias do titular, Carlos Guilherme de Paula Aguiar, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 329, de 07 de dezembro de 2016. 
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MARCELO RONCHINI BRITO, Assistente Técnico, DAS 102.1, designado para responder pela 
Coordenação de Estudos Comportamentais e Pesquisa (COP), no período de 12 a 23 de dezembro 
de 2016, por motivo de férias do titular, Frederico Shu; conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 335, de 
13 de dezembro de 2016. 
 
JÚLIO CÉSAR DAHBAR, Analista, cuja substituição contida na PORTARIA/CVM/SGE/Nº 285, 
de 25 de novembro de 2016 foi tornada sem efeito, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 335, de 13 de 
dezembro de 2016. 
 
MÁRCIO GOMES PINTO, Analista, designado para responder pela Gerência de Registros e 
Autorizações (GIR), nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2016 e de 02 a 13 de janeiro de 
2017, por motivo de afastamento e de férias, respectivamente, da titular, Vera Lucia Simões Alves 
Pereira de Souza, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 317, de 06 de dezembro de 2016. 
 
MARCOS GALILEU LORENA DUTRA, Gerente de Acompanhamento de Mercado 2 (GMA-2), 
DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com 
o Mercado e Intermediários (SMI), no período de 27 de novembro a 16 de dezembro de 2016, por 
motivo de afastamento do titular, Francisco José Bastos Santos, com fundamento no art. 208 da 
Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 295, de 1º de 
dezembro de 2016. 
 
MARCOS GALILEU LORENA DUTRA, Gerente de Acompanhamento de Mercado 2 (GMA-2), 
DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com 
o Mercado e Intermediários (SMI), no período de 19 a 23 de dezembro de 2016, por motivo de 
afastamento do titular, Francisco José Bastos Santos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 296, de 1º 
de dezembro de 2016.. 
 
MARCOS MASSAITI KITAMURA, Encarregado, FG-2, designado para responder pela 
Coordenação Administrativa Regional de São Paulo (CAR-SP), nos períodos de 26 a 30 de 
dezembro de 2016 e de 02 a 15 de janeiro de 2017, por motivo de férias da titular, Elis Regina 
Rabelo e Silva Sousa, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 326, de 07 de dezembro de 2016. 
 
MARISE TORRES, Chefe da Coordenação de Educação Financeira, DAS 101.2, designada para 
responder, cumulativamente, pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores 
(SOI), no período de 26 a 28 de dezembro de 2016, por motivo de férias do titular, José Alexandre 
Cavalcanti Vasco, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 315, de 06 de dezembro de 2016. 
 
MATHEUS VASCONCELLOS JACOBINA AIRES, Inspetor, designado para responder pela 
Superintendência Regional de Brasília (SRB), nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2016 e de 
02 a 06 de janeiro de 2017, por motivo de afastamento e férias, respectivamente, do titular, Thiago 
Paiva Chaves, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 318, de 06 de dezembro de 2016. 
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MAURICIO MARINHO TUBONE, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Relações Internacionais (GRI), no período de 05 a 14 de dezembro de 2016, por motivo de 
afastamento do titular, Uwe Kehl, com fundamento no art. 208 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro 
de 1990, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 322, de 07 de dezembro de 2016. 
 
MAURICIO PEREIRA LIMA, Analista, designado para responder pela Gerência de Estruturas de 
Mercado e Sistemas Eletrônicos (GME), no período de 19 a 23 de dezembro de 2016, por motivo 
de afastamento do titular, Érico Lopes dos Santos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 320, de 07 de 
dezembro de 2016 
 
NOEMIA DA SILVA, Assistente Administrativo, FG-3, designada para responder pela Gerência 
de Orientação aos Investidores 2 (GOI-2), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por motivo 
de afastamento do titular, Wagner Roberto Roxo de Pádua Souza, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 307, de 05 de dezembro de 2016. 
 
PATRICK VALPAÇOS FONSECA LIMA, Gerente Geral de Processos (GGE), DAS 101.3, 
designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência Geral (SGE), nos períodos de 
19 a 23 de dezembro de 2016 e de 26 de dezembro de 2016 a 23 de janeiro de 2017, por motivo de 
afastamento e férias, respectivamente, do titular, Alexandre Pinheiro dos Santos, conforme 
Portaria/CVM/PTE/Nº 178, de 13 de dezembro de 2016. 
 
PAULO RICARDO SILVA DE MORAES, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Normas de Auditoria (GNA), nos períodos de 19 a 23 de dezembro de 2016 e de 30 de janeiro a 
03 de fevereiro de 2017, por motivo de afastamento e férias, respectivamente, do titular, Madson 
de Gusmão Vasconcelos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 344, de 15 de dezembro de 2016. 
 
RICARDO DINIZ DE OLIVEIRA, Analista, designado para responder pela Gerência de Relações 
Internacionais (GRI), no período de 31 de dezembro de 2016 a 09 de janeiro de 2017, por motivo 
de férias do titular, Uwe Kehl, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 309, de 05 de dezembro de 2016. 
 
RODRIGO LOUVISSE PIMENTEL DE ABREU, Inspetor, designado para responder pela 
Gerência de Fiscalização Externa 4 (GFE-4), no período de 30 de novembro a 18 de dezembro de 
2016, por motivo de férias do titular, Tarso Ramos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 297, de 1º de 
dezembro de 2016. 
 
RONALDO DA SILVA CARVALHO, Agente Executivo, designado para responder pela 
Coordenação de Planejamento (CPA), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por motivo de 
afastamento da titular, Claudia Pinto Mansilha, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 334, de 13 de 
dezembro de 2016. 
 
SANDRO LUIZ SILVA DAS CHAGAS, Inspetor, designado para responder pela Gerência de 
Acompanhamento de Empresas 5 (GEA-5), no período de 19 a 23 de dezembro de 2016, por 
motivo de afastamento do titular, Vinicius Almeida Janela, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 310, 
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de 05 de dezembro de 2016. 
 
THIAGO DE SAMPAIO-FERRAZ, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Acompanhamento de Fundos Estruturados (GIE), no período de 26 de dezembro de 2016 a 14 de 
janeiro de 2017, por motivo de férias do titular, Bruno Barbosa de Luna, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 304, de 05 de dezembro de 2016. 
 
VALÉRIA DAVI ALBUQUERQUE BJORKLUND, Chefe de Seção, FG-1, designada para 
responder pela Coordenação Administrativa Regional de São Paulo (CAR-SP), no período de 16 a 
31 de janeiro de 2017, por motivo de férias da titular, Elis Regina Rabelo e Silva Sousa, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 327, de 07 de dezembro de 2016. 
 
VINICIUS TERTULIANO DOS SANTOS, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Normas de Auditoria (GNA), no período de 16 a 22 de janeiro de 2017, por motivo de férias do 
titular, Madson de Gusmão Vasconcelos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 345, de 15 de 
dezembro 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 12 a 16 de dezembro de 2016, por 
motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, José Alexandre Cavalcanti Vasco, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 333, de 12 de dezembro 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 19 a 23 de dezembro de 2016, por 
motivo de afastamento do titular, José Alexandre Cavalcanti Vasco, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 314, de 06 de dezembro de 2016. 
 
WAGNER SILVEIRA NEUSTAEDTER, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Acompanhamento de Mercado 1 (GMA-1), nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2016 e de 02 
a 19 de janeiro de 2017, por motivo de afastamento e férias, respectivamente, do titular, Luiz 
Americo de Mendonça Ramos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 299, de 05 de dezembro de 2016. 
 
YOLANDA LARRAONA TAVARES, Analista, designada para responder pela Gerência de 
Sistemas (GSI), no período de 26 a 30 de dezembro de 2016, por motivo de afastamento do titular, 
Frederico Charles Simplicio Faria, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 343, de 14 de dezembro de 
2016. 
 

RENATA FELIPE CANABRAVA 
Gerente de Recursos Humanos 

Em exercício 
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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 174, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 

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

I – Designar o servidor LUÍS FELIPE MARQUES LOBIANCO, matrícula CVM nº 
7.000.885, para ocupar a Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da CVM, em substituição ao 
servidor MARCOS DE PINHO COTRIM, matrícula CVM nº 7.001.607, anteriormente designado 
pela PORTARIA/CVM/PTE/Nº 29, de 2 de março de 2015. 

II - Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. 

 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 179, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS CVM, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 17, item V, do Regimento Interno, aprovado pela 
Portaria MF n° 327, de 11 de julho de 1977, e considerando o que dispõe o Acordo de Cooperação 
Técnica nº 2/2013, firmado junto à União por intermédio do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão MP, resolve: 

Art. 1º A plena migração para o sistema eletrônico de informações no âmbito da CVM 
ocorrerá em 01/01/2017. 

Art. 2º A partir de 19/12/2016, todos os processos administrativos da CVM, 
independentemente do assunto, serão abertos com a utilização do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI), exceto nas seguintes hipóteses: 

a) para tramitação de processos administrativos em suporte físico, gerenciados pelo sistema 
“SAP” (“processos SAP”); 

b) como mero registro correspondente a processo eletrônico que, por razões de tecnologia 
(compatibilidade de sistemas, funcionamento de determinadas funcionalidades, controles  
existentes etc.), requeira vínculo a um número de processo SAP; e 

c) em casos excepcionais e devidamente justificados, como em situações de eventual 
indisponibilidade prolongada do SEI. 

§ 1º. No caso de abertura de processo SAP, o eventual vínculo deverá ser obrigatoriamente 
registrado com a inserção do NUP correspondente. 

§ 2º. A abertura de processo SAP em caráter excepcional será realizada de forma 
centralizada pela COD/SOI, após autorização do SGE. 

Art. 3º Excetuadas as hipóteses previstas nesta portaria, a partir de 19/12/2016, fica vedada 
a abertura de processos SAP. 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 180, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso V, do Regimento Interno, aprovado pela 
Portaria MF nº 327, de 11 de julho de 1977, e tendo em vista o disposto no Decreto n° 8.777, de 
11 de maio de 2016, e a decisão do Colegiado, em reunião realizada em 13 de dezembro de 2016, 
resolve: 

Art. 1º Fica instituído o Plano de Dados Abertos (PDA) da CVM, nos termos do anexo da 
presente Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 

ANEXO À PORTARIA/CVM/PTE/Nº 180, de 15/12/2016 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o Plano de Dados Abertos (PDA) da CVM, o qual visa orientar as 
ações de implementação e promoção da abertura dos dados da Autarquia, facilitando o acesso e a 
utilização, pelo cidadão, das informações detidas pela CVM, bem como seu intercâmbio com 
outros órgãos e entidades públicas. O PDA-CVM abrange quaisquer dados gerados pela Autarquia 
ou por ela recebidos no exercício de suas atribuições legais, desde que não estejam sob sigilo ou 
qualquer restrição de acesso. 

Preliminarmente, cabe salientar que o modelo de regulação e supervisão adotado pela CVM 
sempre envolveu a prestação periódica de informações à Autarquia pelos agentes de mercado, 
além de obrigações específicas de natureza eventual, como o dever de a companhia aberta divulgar 
a ocorrência de ato ou fato que influa de modo ponderável na cotação da ação, entre outras 
hipóteses. Assim, pode-se afirmar que, com raras exceções, o conjunto de dados recebidos do 
mercado sempre foi disponibilizado à sociedade pela Comissão. Em 1977, a CVM já dispunha de 
área voltada ao atendimento a investidores, um "centro de consultas", onde os investidores podiam 
ter acesso a todos os documentos de companhias abertas recebidos pela Comissão, como 
demonstrações financeiras e atas de assembleias. 

Os avanços tecnológicos mudaram os formatos (por exemplo, com os participantes entregando 
“floopy disks” com arquivos eletrônicos para cópia na base de dados da CVM, os quais também 
podiam ser copiados pelos investidores), mas não a abordagem, que se reflete hoje em uma grande 
quantidade de dados na página da CVM na Internet, normalmente disponibilizados em tempo real, 
tão logo recebidos dos participantes, para ampla utilização do público. Cita-se, como exemplo, o 
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fato de que as publicações educacionais da CVM observam licenças padronizadas que permitem 
sua livre reprodução e utilização, vedada apenas a destinação comercial. 

O presente Plano, no entanto, não apenas dá continuidade à trajetória de transparência de dados, 
documentos e processos da CVM, mas a atualiza segundo a nova Política de Dados Abertos do 
Poder Executivo Federal (Decreto n. 8.777, de 11 de maio de 2016). Almeja-se buscar a 
progressiva ampliação da oferta de informações em meio digital à sociedade, para sua livre 
utilização, consumo ou cruzamento, em formato aberto ou não proprietário, qual seja, aquele livre 
de patentes e restrições legais quanto à utilização. 

Em uma nota final a esta apresentação, cabe mencionar que este primeiro PDA integra uma nova 
estratégia de governança digital da CVM, em 3 (três) eixos principais: 

• Pleno acesso à informação, com ampliação da transparência ativa[1] e melhoria do 
atendimento de pedidos de acesso; 

• Ampliação dos serviços públicos prestados pela CVM na forma de autosserviço[2]; e 
• Participação social, com a oferta de canais digitais de participação dos investidores e do 

cidadão, inclusive no que se refere à avaliação dos serviços públicos prestados pela CVM 
em meio digital. 

Concretamente, esta primeira edição do PDA-CVM visa levar a Autarquia ao nível de maturidade 
máximo[3] para o indicador "Índice de Disponibilização e Uso de Dados Abertos para o Cidadão", 
conforme definido pela Estratégia Nacional de Governança Digital da Administração Pública 
Federal (2016-19)[4]. A meta é que esse objetivo seja alcançado em 2019. 

I - Introdução  

A CVM, por meio do presente documento, institui seu Plano de Dados Abertos (PDA), em 
consonância com a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, instituída pelo Decreto 
nº 8.777, de 11 de maio de 2016. Tal política visa, entre outros objetivos, aprimorar a cultura de 
transparência pública, franqueando ao cidadão o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou 
acumulados pela Administração Pública. 

Como já salientado anteriormente, o PDA-CVM não se aplica apenas aos dados gerados pela 
Autarquia, mas também àquelas informações recebidas de participantes do mercado de capitais, 
encaminhadas de forma voluntária ou em atenção à legislação aplicável. Nesse sentido, cabe 
destacar que a própria lei que instituiu a CVM exige que o exercício das atribuições da Autarquia 
deve perseguir algumas finalidades (art. 4º, Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976), entre elas a 
de "assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as 
companhias que os tenham emitido". 

Assim, ao longo de sua história, a Autarquia sempre exigiu que os participantes de mercado 
encaminhassem informações periódicas e eventuais. Esse acervo documental, aliado àquele que 
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foi produzido pela própria CVM no exercício de suas atribuições, contém um registro importante, 
e muitas vezes único, das atividades exercidas pela Comissão em 40 anos de existência, o qual 
observa, cumpre salientar, as diretrizes e regras da política nacional de arquivos públicos e 
privados (Lei nº 8.159, de 3 de janeiro de 2002). Evidentemente, nem todas as informações são 
destinadas à guarda permanente, sendo algumas eliminadas segundo a regulamentação aplicável 
em cada momento. 

Finalmente, deve-se registrar que o presente PDA, alinhado às práticas da Autarquia e à legislação 
do mercado de valores mobiliários e de arquivos públicos, observa também os princípios e as 
diretrizes estabelecidas pelos demais normativos aplicáveis (para facilitar a leitura do Plano, as 
normas mais relevantes foram listadas em Anexo a este documento). 

Cenário institucional 

A elaboração do PDA-CVM considerou os valores, as prioridades e os objetivos estabelecidos 
pelo Planejamento Estratégico da CVM (“Construindo a CVM de 2023”)[5]. Lançado em 2013, o 
documento foi elaborado por meio de um processo participativo, que envolveu diversos 
servidores, de todos os níveis hierárquicos: Presidente, Diretores, Superintendentes, Chefes de 
Assessoria, Gerentes, Coordenadores, Analistas, Inspetores, Procuradores Federais, Agentes 
Executivos e Auxiliares de Serviços Gerais. Essa construção coletiva confirmou e atualizou os 
valores da CVM, cabendo destacar, por sua pertinência com o PDA (grifos nossos): 

- Atuação regulatória com foco no atendimento das necessidades do mercado e sua evolução, em 
consonância com padrões internacionais, e pautada na participação da sociedade, inclusive por 
meio das audiências públicas. 

- Atuação pautada na proteção do investidor, na exigência de ampla divulgação de informação, no 
monitoramento dos riscos de mercado e na estabilidade financeira, inclusive com o apoio da 
autorregulação. 

- Busca permanente de estruturas organizacional, física e tecnológica adequadas, suportadas por 
uma autonomia administrativa, orçamentária e financeira. 

Esse plano estratégico da CVM prevê a racionalização dos processos da Autarquia, com uso 
intensivo de ferramentas tecnológicas, a fim de conferir maior transparência, controle e celeridade 
à atuação da Autarquia, o que compreende tanto o acesso à informação quanto a prestação de 
serviços ao público. Assim, dentro do quadro legal e das disponibilidades orçamentárias, deve a 
Comissão buscar o desenvolvimento de uma estrutura tecnológica capaz de atender plenamente 
suas atribuições de regulação, registro e fiscalização, mas também que permita uma gestão 
adequada, requisito essencial para a progressiva ampliação dos serviços públicos digitais, da 
participação da sociedade e da transparência pública. O Plano Estratégico tem sua execução 
monitorada pelo Comitê de Governança Estratégica – CGE[6]. 
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Outro documento importante para caracterizar o cenário institucional de elaboração do PDA-CVM 
é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Autarquia, para o quinquênio 2013-
2017. Como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão, o PDTI alinha os investimentos 
em TI ao planejamento estratégico da Autarquia, orientando o processo de tomada de decisão. 
Entre as diretrizes previstas para este quinquênio está a prioridade a ser dada à adoção de padrões 
abertos no desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação. Cabe destacar que os 
resultados da execução são monitorados por meio de reuniões mensais do Comitê de Governança 
de Tecnologia da Informação – CGTI. 

Em 2016 a CVM publicou o seu Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), o 
qual foi desenvolvido no âmbito de um projeto específico, monitorado pelo Comitê de 
Governança Estratégica – CGE. O PETI é instrumento da Comissão para alinhar as necessidades 
das diversas áreas com as estratégias para o fornecimento de serviços nesse âmbito, tendo sido 
elaborado para orientar a atuação no período 2016-2018, com base em três grandes pilares: Foco 
nos Clientes, Gestão de Pessoas e Gestão de Processos. 

Entre as diretrizes fixadas pelo PDTI, cumpre destacar que a orientação para que os novos 
desenvolvimentos de TI devam sempre considerar a Lei de Acesso a Informação (LAI) e o 
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), de forma a viabilizar seus requisitos. 

Tanto o PETI quanto o PDTI são coordenados por uma nova área, a Coordenação de Governança 
de TI (CSG), instituída no âmbito da Superintendência de Informática e que é a responsável por 
estabelecer os processos e as práticas de governança nessa área, com compromisso permanente 
pela melhoria da entrega dos serviços de TI. 

Objetivo Geral 

Promover a abertura de dados na CVM, zelando pelos princípios da publicidade, transparência e 
eficiência, segundo as diretrizes a seguir mencionadas: 

- contínua expansão do número de bases de dados abertas (quantidade de dados); e 

- melhoria contínua da qualidade dos dados disponibilizados, de forma a contribuir para a tomada 
de decisão pelos gestores públicos e incentivar o controle social (qualidade dos dados). 

Objetivos Específicos 

Os seguintes objetivos específicos foram identificados no âmbito da CVM: 

• Identificar e priorizar a abertura de dados com grau de relevância para o cidadão; 

• Estimular o controle social; 
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• Fornecer dados atualizados e os respectivos históricos, melhorando a qualidade dos dados 
disponibilizados; 

• Incrementar os processos de transparência ativa; e 

• Fomentar propostas de inovação e de desenvolvimento tecnológico e sustentável. 

II - Definição dos Dados a Serem Abertos 

Nesta seção são apresentados os critérios de priorização dos dados a serem abertos. 

Diretrizes gerais e escopo de base de dados do Plano 

O presente planejamento da base de dados a ser enviado para o Portal de Dados trata de dois 
elementos: as diretrizes que norteiam a disponibilização de dados e a identificação dos 
documentos que contêm dados conforme as diretrizes gerais. As diretrizes gerais e particularmente 
as séries de dados a serem disponibilizados devem ser submetidas a processo de validação com as 
áreas finalísticas da CVM. 

Diretrizes gerais 

Abrangem os fundamentos e critérios para seleção dos dados a serem abertos.  Preliminarmente, 
diversos critérios foram considerados: a) origem dos dados; b) demanda pela informação; c) 
informação pública; d) formato na recepção; e e) questões de ordem tecnológica e de qualidade. A 
seguir, são feitas breves considerações a respeito de cada critério que embasou o presente Plano. 

Origem dos dados: A CVM, no exercício de suas atribuições, recebe e processa dados de 
diferentes fontes: órgãos e entidades públicas, provedores de serviços de informações, 
participantes de mercado (cumprindo obrigações estabelecidas pela legislação e regulamentação 
de mercado). Esse conjunto de informações é heterogêneo e apenas a análise caso a caso pode 
indicar o melhor procedimento, todavia, como procedimento geral, entende-se que os dados 
fornecidos por participantes supervisionados pela CVM, salvo exceções previstas estabelecidas na 
legislação aplicável, são os mais vocacionados para disponibilização em formato aberto, com 
respectiva publicação no Portal Brasileiro de Dados Abertos (http://dados.gov.br/). 

Demanda pela informação: A disponibilização pública de dados está em consonância com a 
atribuição legal da Autarquia de proteger investidores que operam no mercado de valores 
mobiliários. Um dos fatores cruciais para a proteção da poupança é o provimento de informações 
para que os investidores possam tomar decisões informadas e acompanhar os seus investimentos, 
lidando dessa forma com problemas decorrentes de assimetria de informações, que incluem 
questões relacionadas à seleção adversa e ao risco moral. 
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Notadamente, os mercados que envolvem fundos de investimento e companhias abertas são os de 
maior expressão no Brasil. No mesmo sentido, a experiência acumulada nos serviços de 
atendimento ao cidadão da CVM tem mostrado a existência de significativa demanda por 
informações a respeito dessas duas categorias de participantes de mercados. Uma vez que a CVM 
requer dos administradores dos emissores (fundos de investimentos e companhias abertas) ou seus 
responsáveis o fornecimento de conjunto extensivo de informações, de interesse do investidor e/ou 
de interesse da supervisão, avalia-se que é oportuno nesse momento priorizar a abertura de dados 
relativos a tais emissores. 

Informações públicas: Parte substancial das informações encaminhadas à CVM por participantes 
de mercado já está disponível na página da Autarquia na Internet, embora, em alguns casos, sem 
dados históricos.  Como diretriz geral, devem ser abertos e disponibilizados todos os dados de 
domínio público.  

Formato na recepção: A CVM requer dos administradores das companhias abertas e dos fundos de 
investimentos um conjunto bastante abrangente de informações e dados. Nesse sentido, diversos 
formatos são utilizados no envio dos documentos, dependendo do conteúdo das informações. 
Algumas informações, por exemplo, são encaminhados de forma eletrônica, em formato .PDF, 
outras, por sua vez, são enviadas em formato texto, em campos de formulários específicos, 
havendo ainda aquelas fornecidas de forma estruturada, de fácil agregação ou consolidação. Por 
fim, há ainda documentos que combinam informações estruturadas  com outras em forma de texto 
livre. 

Neste primeiro momento, propõe-se que um dos critérios a ser observado seja o de priorizar a 
abertura de dados estruturados, pela facilidade futura de manuseio direto pelos usuários. 
Futuramente, pode-se avaliar a possibilidade de envio de informações na forma de texto livre. 

Questões de ordem tecnológica e de qualidade: Há a necessidade de avaliação detalhada sobre a 
viabilidade de publicação no Portal de Dados Abertos de cada série histórica de dados, tanto em 
termos tecnológicos quanto em termos de qualidade dessas informações.  Nesse sentido, serão 
priorizados dados que decorram de exigências normativas em vigor há pelo menos 2 anos. Esse 
critério visa assegurar a qualidade da informação, pois há uma natural curva de aprendizagem por 
parte das entidades reguladas pela CVM, toda vez que nova obrigação informacional é instituída. 

Identificação dos documentos que contêm dados conforme as diretrizes gerais  

Seguindo os critérios acima, foram identificados alguns tipos de documentos que reúnem grupos 
de dados que poderiam ser avaliados para disponibilização. 

A) Companhias com registro na CVM: 

1. Informações contábeis (documentos ITRs e DFPs); 
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2. Informações corporativas, tais como dados sobre os administradores, posição acionária, 
controladores, remuneração, títulos emitidos (dados do documento Formulário de 
Referência); e 

3. Dados cadastrais, tais como o ano de registro da companhia e sua condição atual. 

B) Fundos de investimentos: 

1. Informações contábeis (documentos balancete e a demonstração anual); 
2. Os ativos que compõem a carteira dos fundos de investimento (documento CDA); 
3. Dados sobre política de investimentos e política de distribuição (documento Lâmina de 

Informações Essenciais); 
4. Dados sobre rentabilidade e despesas do fundo (documento Demonstração de 

desempenho); e 
5. Dados cadastrais, tais como o nome do administrador e do gestor, e ano de início de 

registro e operação do fundo. 

Cada documento mencionado anteriormente deve ser analisado em conjunto com as áreas 
finalísticas para a definição final das séries de dados que possam ser disponibilizados de forma 
contínua, dentro da qualidade necessária. Nesse processo, também deverá ser considerado, para 
cada série de dados, os requisitos técnicos quanto ao envio. 

III - Estratégias para Abertura  

Sob a coordenação do Superintendente Geral, a Assessoria de Análise e Pesquisa (ASA), a 
Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) e a Superintendência de 
Informática (SSI) deverão, a cada semestre, reavaliar o conjunto de dados que poderá ser aberto. A 
decisão final pela abertura levará em consideração os critérios de priorização definidos pela ASA 
e pela SOI, neste caso considerando as demandas do público e as exigências de transparência 
ativa. Avaliada a viabilidade tecnológica da abertura, pela SSI, e operacional, junto ao 
componente organizacional responsável pelo preparo e atualização dos dados, será elaborada 
proposta de abertura. O PDA-CVM também será revisado periodicamente. 

IV - Catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos 

A catalogação dos dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos será de responsabilidade de cada 
uma das Superintendências responsáveis pelos dados, sob a coordenação da Superintendência de 
Informática da CVM (SSI). Sempre que possível, essa atividade será realizada de forma 
automatizada, observando-se as informações prestadas pela Superintendência responsável, 
cabendo à SSI o controle das estatísticas de publicação e atualização das referidas bases de dados. 

V – Sustentação 
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Os componentes organizacionais da CVM que geraram as informações ou que têm 
responsabilidade pela sua requisição aos participantes de mercado são os responsáveis por 
verificar a acurácia e qualidade das informações nos metadados respectivos. 

A curadoria da publicação dos dados será de responsabilidade da ASA, SOI e SSI, sob a 
coordenação do SGE, cabendo-lhes propor melhorias nos processos de abertura de dados e nas 
bases abertas, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. 

Sem prejuízo dessa atuação conjunta pela melhoria da qualidade e expansão das bases de dados 
abertas pela CVM, competirá a cada um dos componentes organizacionais abaixo mencionados as 
seguintes responsabilidades específicas: 

- ASA - identificar e propor melhoria na qualidade dos dados abertos; 

- SOI - monitorar a disponibilidade dos arquivos catalogados; e 

- SSI - verificar se os padrões da INDA e INDE (metadados atualizados contendo a descrição, 
contatos dos responsáveis pelas informações e dos outros metadados associados a cada conjunto 
de dados) estão sendo observados. 

VI - Monitoramento e Controle 

O PDA-CVM será acompanhado e monitorado pelo SGE, com o apoio da ASA, SOI e SSI. A SOI 
será responsável pela disponibilização do PDA ao cidadão, cabendo-lhe também: 

- receber, processar e responder a sugestões, consultas e reclamações do público externo no que se 
refere ao PDA-CVM ou aos dados abertos pela CVM, por meio do SAC (Serviço de Atendimento 
ao Cidadão), do e-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) ou de outro canal disponível ao 
cidadão; 

- atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão para fazê-la refletir o PDA-CVM; 

- orientar os serviços de atendimento ao público no sentido de esclarecerem dúvidas e prestarem 
orientações quanto ao acesso aos dados, bem como sobre os procedimentos para requerer a 
abertura de uma base de dados; e 

- fazer levantamentos junto aos investidores e ao cidadão quanto a interesse na abertura de dados, 
construindo mecanismos de participação social para aprimoramento do PDA-CVM. 

VII - Plano de Ação  

Esta seção detalha as atividades e responsabilidades relacionadas ao processo de publicação de 
dados, incluindo prazos e requisitos. 
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 Id. Ação Atividades Objetivo Prazo Responsáveis  

1 

Estruturação 
da governança 
da Política de 
Dados Abertos 

na CVM 

Definição da 
estrutura 

necessária para 
elaboração e 

sustentação do 
PDA. 

Definição da 
estrutura que será 
responsável por 

elaborar, executar 
e acompanhar o 

PDA. 

DEZ/16 SGE  

2 Capacitação em 
Dados Abertos 

Inclusão no Plano 
de Capacitação da 
CVM de turmas 
de curso sobre a 
abertura de bases 

de dados. 

Planejamento de 
ações e previsão 

orçamentária para 
capacitação sobre 
o PDA/CVM e a 
abertura de bases 

de dados. 

DEZ/16 
CAP* 

  

 

 

 

3 

Análise da 
arquitetura e de 

serviços para 
abertura de 

bases de dados 

Analisar os 
ajustes 

necessários na 
infraestrutura e 

em serviços para 
a divulgação de 
bases de dados 
em formatos 

abertos, baseada 
em padrões INDA 

e INDE. 

Identificar e 
implementar 
alterações  de 

infraestrutura e 
procedimentais de 
abertura de dados 

da CVM para 
viabilizar as 

ações do 
PDA/CVM 

DEZ/16 SSI  

4 

Estabelecer a 
governança da 

Política de 
Dados Abertos 

na CVM 

Desenvolver um 
Manual de 

Controle  da 
Informação para 

contemplar 
atividades básicas 

referentes à 
abertura de bases 

de dados. 

Estabelecer e 
divulgar  os 
processos e 

procedimentos 
básicos a serem 

observados para a 
abertura de bases 

de dados, bem 
como sua 

sustentação, e em 
relação ao PDA. 

JAN/17 

ASA 

SOI 

SSI 
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5 

Implantar 
ambiente e 

serviços para 
disponibilização 

de bases de 
dados 

Criar portal de 
dados no sítio da 
CVM na internet 

para 
disponibilização 

dos dados 
abertos. 

Preparar o portal 
de dados no sítio 

da CVM, na 
internet, para a 
publicação de 
bases de dados 

em formato 
aberto. 

FEV/17 

ASA 

SOI 

SSI 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Catalogar as 
bases de dados 

da CVM no 
Portal 

Brasileiro de 
Dados Abertos 

Definição de 
procedimentos 
para atualizar o 

catálogo do Portal 
Brasileiro de 

Dados Abertos 
com as bases de 
dados da CVM. 

Definir 
procedimentos 

básicos e 
responsáveis pela 

atualização do 
Portal Brasileiro 

de Dados Abertos 
com as bases de 
dados divulgadas 

em formato 
aberto no portal 

da CVM. 

FEV/17 SSI  

7 

Publicar bases 
de dados com 

abertura 
obrigatória, 
conforme o 
Decreto nº 
8.777/2016 

Levantamento, 
preparação e 
publicação da 
base de dados 
cadastrais de 
emissores e 
fundos de 

investimento. 

Atender ao 
disposto no 
Anexo do 
Decreto nº 

8.777/2016. 

MAR/17 
SSI 

Superintendências 
responsáveis 

 

8 Monitoramento 
do PDA 

Acompanhamento 
regular das ações 

do PDA. 

Monitorar a 
evolução das 

ações previstas no 
PDA e elaborar 

relatório de 

Revisões 
Semestrais 

(em  março e 
outubro ) 

ASA 

SOI 

SSI 
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acompanhamento.

9 
Atualização do 

PDA 
Revisão do PDA. 

Promover a 
atualização do 
PDA com o 
resultado das 

ações de abertura 
de dados, 

abrangendo a 
revisão de suas 
metas, prazos, 
indicadores e 

produtos. 

Periodicidade 
Bienal em 
Outubro de 
cada ano, 

exceto pela 
primeira 

revisão que 
ocorreria em 
Outubro/2017 

 
ASA 

SOI 

SSI 

 

 

 

 

 

10 

Definir a lista 
de bases de 

dados a serem 
publicadas em 
formato aberto 

Levantamento de 
bases de dados a 
serem divulgadas 

em formato 
aberto,  além de 
mapeamento das 
solicitações mais 
recorrentes nos 

canais de 
atendimento ao 

cidadão e de 
públicos 

específicos 
(acadêmicos e 
imprensa), e da 
análise do nível 
de qualidade dos 

dados e de 
maturidade dos 

sistemas que dão 
suporte. 

Identificar as 
bases de dados 

passíveis de 
publicação em 
formato aberto, 
bem como suas 
características, 

seguindo 
prioridade 

definida no PDA. 

MAR/17 

ASA 

SOI 

SSI 

 

11 Capacitação em 
Dados Abertos 

Preparação de 
curso, presencial 
ou a distância, 

sobre a abertura 
de bases de dados 

. 

Elaborar material 
e organizar curso 

destinado aos 
responsáveis, em 
cada unidade da 

CVM, por 
formatar e/ou 

Segundo 
Semestre/2017 

 
CAP 
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sustentar a 
abertura de bases 

de dados. 

12 

Definir lista de 
bases de dados 

a serem 
publicadas em 
formato aberto 

Seleção e 
priorização, a 

partir dos critérios 
para abertura de 
dados do PDA, 

das bases de 
dados a serem 
publicadas no 

portal de dados, 
com a definição 

dos responsáveis. 

Selecionar, junto 
às áreas, as bases 
de maior interesse 
para divulgação 

em formato 
aberto, para gerar 

uma lista 
priorizada com os 

respectivos 
responsáveis. 

ABR/17 

 
ASA 

SOI 

SSI 
  

 

13 

Catalogar as 
bases de dados 

da CVM no 
Portal 

Brasileiro de 
Dados Abertos 

Desenvolver e 
implantar 
processo 

automático para 
atualização do 

Portal Brasileiro 
de Dados Abertos 

e do Portal do 
INDE com as 

bases de dados da 
CVM. 

Atualizar 
automaticamente, 

mediante 
processo regular, 

o Portal 
Brasileiro de 

Dados Abertos 
com as 

modificações 
realizadas no 

portal de dados da 
CVM. 

MAI/17 
SSI 

  
 

14 

Planejar a 
abertura das 

bases de dados 
selecionadas na 
primeira lista 

priorizada  

Estabelecer 
cronograma de 

ações necessárias 
para a publicação 

em formato 
aberto das bases 

selecionadas, 
conforme a lista 

priorizada. 

Definir, com as 
unidades, as 

ações necessárias 
para a abertura 
das bases de 

dados 
selecionadas na 
lista priorizada e 
estabelecer os 
respectivos 

cronogramas, 
com consolidação 
geral pelo CDA. 

JUN/17 

 
ASA 

SOI 

SSI 
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15 

Planejar a 
abertura das 

bases de dados 
selecionadas na 
primeira lista 

priorizada  

Elaborar plano de 
comunicação para 
a divulgação da 

abertura das bases 
de dados 

selecionadas na 
primeira lista 
priorizada do 

PDA. 

Definir ações de 
comunicação 

necessárias para 
dar ampla 

publicidade à 
divulgação da 

abertura das bases 
de dados 

selecionadas na 
primeira lista 
priorizada do 

PDA. 

JUN/17 

ASA 

SOI 

SSI 

  

ASC** 

 

16 

Realizar a 
abertura das 

bases de dados 
selecionadas na 
primeira lista 

priorizada  

Executar as ações 
necessárias para a 

publicação em 
formato aberto 

das bases 
selecionadas na 
primeira lista 
priorizada do 

PDA, conforme 
cronograma 
estabelecido. 

Disponibilizar 
para a sociedade, 

em formato 
aberto no portal 

de dados da 
CVM, as bases 
selecionadas na 
primeira lista 
priorizada do 

PDA. 

SET/17 SSI  

17 

Implantar 
ambiente e 

serviços para 
abertura de bases 

de dados 

Criação de 
ambiente no 

portal CVM  com 
recursos para 
promover a 
participação 

social no 
monitoramento 

das bases de 
dados abertas. 

Prover recursos, 
tais como espaços 

para fóruns, no 
portal CVM para 

fomentar a 
participação 

social no uso e 
aprimoramento 

das bases de 
dados divulgadas 

em formato 
aberto. 

SET/17 
SOI 
SSI 

  

 

 

 

* CAP - Coordenação de Capacitação/ Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) 

** ASC- Assessoria de Comunicação 
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Ação Atividade Objetivo Prazo Responsável 

Monitoramento 
do PDA/CVM  

Definição de 
indicadores a serem 
monitorados para 

avaliar a efetividade 
das ações e o 

atingimento dos 
objetivos do PDA 

Permitir, por 
meio da definição 

e do 
acompanhamento 
de indicadores, o 
monitoramento da 

efetividade das 
ações e o 

atingimento dos 
objetivos do 

PDA. 

JUL/17 SPL*** 

*** SPL - Superintendência de Planejamento 

 
 

[1] Segundo o Decreto no 7.724/12, art. 7o : "É dever dos órgãos e entidades promover, 
independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas (...)". 

[2]  Segundo o Decreto no 8.638/16, art. 2o, o autosserviço é o serviço público disponibilizado em 
meio digital que pode ser utilizado pelo próprio cidadão, sem auxílio do órgão ou da entidade 
ofertante do serviço, devendo esse se tornar a forma prioritária de prestação de serviços públicos 
digitais. 

[3] Nível 0 – o órgão não tem Plano de Dados Abertos e tem poucos dados publicados ou nenhum, 
e ainda, caso publique dados, não há ou não participa do processo de catalogação no portal 
brasileiro de dados abertos. 

Nível 1 – o órgão iniciou o processo de elaboração de Plano de Dados Abertos e tem alguns dados 
publicados e catalogados no portal brasileiro de dados abertos, tendo participado ativamente do 
processo de catalogação. Fornece os metadados obrigatórios, incluindo e-mail de contato para que 
os utilizadores dos dados possam tirar dúvidas sobre os mesmos. 

Nível 2 - o órgão tem Plano de Dados Abertos vigente e libera dados de acordo com o processo 
organizacional definido. O conhecimento e a compreensão sobre dados abertos permeia todos os 
níveis da organização. A publicação dos dados das áreas temáticas mais solicitadas pelo SIC e por 
outros canais de comunicação com a sociedade civil é compromisso no PDA com escopo e datas 
definidas. Promove o engajamento da sociedade civil com os dados publicados por meio de 
concursos, eventos e/ou hackathons. 
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Nível 3 - o órgão tem Plano de Dados Abertos vigente e está em dia com os compromissos e 
metas estabelecidos no mesmo. Todos os dados já publicados são mantidos atualizados de acordo 
com a periodicidade estipulada no PDA. O órgão promove ações de capacitação para seus 
servidores nas competências necessárias aos projetos de dados abertos. Os eventuais problemas 
detectados nos dados disponibilizados e comunicados pelos cidadãos são prontamente corrigidos. 
O órgão define estratégias para manter um investimento contínuo nos dados (abertura, utilização e 
uso). 

[4] http://www.governoeletronico.gov.br/egd/estrategia-de-governanca-digital 

[5] http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/estrategico/estrategico.html 

[6] O Comitê de Governança Estratégica (CGE) foi instituído como instância decisória e de 
monitoramento do processo de planejamento da CVM, cabendo-lhe tomar as decisões necessárias 
à implantação de projetos e ações. Atualmente é composto pelo Presidente, um Diretor, o 
Superintendente Geral, o Superintendente de Planejamento e outros Superintendentes indicados 
por tempo determinado. 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 83, DE 07 DE DEZEMBRO 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 - DESTITUIR o servidor EDYR LUIZ DA ROCHA, matrícula SIAPE nº 
1520404 e CPF nº 859.337.837-49, da função de fiscal técnico do Contrato CVM nº 06/2014, 
celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a SIA S.p.A., empresa 
constituída sob as leis da Itália com número de registro 10596540152, que tem por objeto a 
manutenção e suporte do sistema “SIA EAGLE” e dos seus módulos componentes. 

Art. 2º - DESIGNAR o servidor GUSTAVO HENRIQUE GORI MAIA, 
matrícula SIAPE nº 2143485 e CPF nº 157.956.098-97, para atuar como fiscal técnico, nos 
termos da Instrução Normativa n.º 4, de 12 de novembro de 2010, na execução do contrato 
acima descrito. 

Art. 3º - Com a alteração acima, a fiscalização passará a ser exercida pelos 
seguintes servidores, nas seguintes funções: 

 Gestor Titular da SMI 

Fiscal Técnico 

Gustavo Henrique Gori Maia 

Matrícula SIAPE: 2143485 

CPF: 157.956.098-97 

Fiscal Administrativo 

Rogerio Theodoro Rodrigues 
Gomes 

Matrícula SIAPE: 1355972 

CPF: 939.208.497-87 
Fiscal Requisitante Titular da GMA-2 

Art. 4º - 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 84, DE 09 DE DEZEMBRO 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 - DESTITUIR o servidor HELDER JOSÉ PACHECO FREIRE, matrícula 
SIAPE nº 1519618 e CPF nº 021.294.044-99, da função de fiscal técnico substituto do Contrato 
CVM nº 02/2016, celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e o 
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), CNPJ nº 
33.683.111/0001-07, que tem por objeto a prestação de serviços de tecnologia da informação 
para a CVM, consubstanciados no provimento de consulta online às bases de dados dos 
Sistemas Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 

Art. 2º - DESIGNAR o servidor MARCELO DE ASSIS CUNHA, matrícula 
SIAPE nº 180162 e CPF nº 904.763.527-20, para atuar como fiscal técnico substituto, nos 
termos da Instrução Normativa n.º 2, de 30 de abril de 2008, na execução do contrato acima 
descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3º - Com as alterações acima, a fiscalização passará a ser exercida pelos 
seguintes servidores, nas seguintes funções: 

Gestor Titular da CCP  

Fiscal Técnico 

Luiz Carlos de Souza Freitas 

Matrícula SIAPE: 0761044 

CPF: 297.653.667-87 

Fiscal Técnico Substituto 

Marcelo de Assis Cunha 

Matrícula SIAPE: 180162 

CPF: 904.763.527-20 

Art. 4º - 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 85, DE 12 DE DEZEMBRO 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 - DESTITUIR o servidor FERNANDO PIVI DE ALMEIDA, matrícula 
SIAPE nº 186452 e CPF nº 366.643.448-74, da função de fiscal substituto do Contrato CVM nº 
07/2015, celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a CSHG REAL 
ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, CNPJ nº 09.072.017/0001-
29, que tem por objeto a locação do imóvel localizado à Rua Cincinato Braga, nº 340, Bela 
Vista, São Paulo – SP, que abriga as instalações da Superintendência Regional da CVM em São 
Paulo. 

Art. 2º - Com a alteração acima, a fiscalização passará a ser exercida pelos 
seguintes servidores, nas seguintes funções: 

Fiscal Titular da CAR-SP 

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 86, DE 15 DE DEZEMBRO 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 GABRIEL JOSÉ DE SOUZA MESSIAS, 
matrícula SIAPE nº 1723080 e CPF nº 112.048.807-94, para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato CVM nº 22/2016, celebrado entre a COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS e a empresa TRADE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 
ME, CNPJ nº 23.229.708/0001-14, que tem por objeto a aquisição de aparelhos 
condicionadores de ar. 

Art. 2º - DESIGNAR o servidor JÚLIO CÉZAR ALVES PIMENTA, matrícula 
SIAPE nº 761029 e CPF nº 595.769.287-53, para acompanhar e fiscalizar, como substituto, a 
execução do contrato acima descrito 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 


