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INFORMATIVO 

ATA CVM Nº 1, DE 07 DE ABRIL DE 2017. 

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

da CVM - CGPR 
(Comitê instituído pela PORTARIA/CVM/PTE/Nº 166, de 22/11/16) 

Este Comitê discutiu sobre as propostas de ajuste no Programa de Recompensas encaminhadas, 

em email de 30/03/2017, pelos membros representantes do quadro funcional da CVM, os quais 

possuem atribuição instrutória no CGPR, em auxílio aos membros permanentes. 

No âmbito deste Comitê, houve consenso entre os membros permanentes ALEXANDRE 

PINHEIRO DOS SANTOS (Superintendente Geral), TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO 

(Superintendente Administrativo-Financeira) e LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI 

(Superintendente de Planejamento) em acatar, na íntegra, as proposições encaminhadas, 

ensejando as seguintes alterações nos critérios do Programa de Recompensas instituído pela 

Portaria CVM/PTE/165/2016: 

(i) a pontuação necessária para a obtenção do incentivo "Ausência Compensada" passa a 

ser 85, devendo-se ser ajustada a tabela de incentivos constante do art. 4º do Anexo II da 

portaria; e 

(ii) a atividade "Integrar a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária" passa a figurar 

como atividade extraordinária na tabela constante do art. 13 do Anexo I da 

portaria, atribuindo-se 5 (cinco) pontos por mês de exercício no comitê e tendo-se como 

documento comprobatório a portaria de nomeação ou boletim de pessoal, a ser validado 

pela GAH. 

As alterações aprovadas não demandam nova publicação da Portaria CVM/PTE/165/2016, eis 

que seu art. 17 autoriza sejam realizadas diretamente por decisão do Comitê Gestor. 

Nada mais havendo a tratar, deve a presente Ata ser publicada em Boletim de Pessoal e 

disponibilizada por meio do próprio sistema informatizado do Programa de Recompensas 

(CVM+). 
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