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Boletim de Pessoal nº 856, de 03 de abril de 2017 

 

 

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 17 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 20 

subsequente, seção 2, p. 40: 

 

- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 

período de 19 a 30 de março de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da Reunião 

do Comitê Permanente C4 e do Grupo Escrutinador ( SG ) da IOSCO e da Reunião do Comitê de 

Governança Corporativa da OCDE, que se realizarão em Madri, Espanha e Paris, França. 

(Processo SEI 19957.001925/2017-53). 

 

- PABLO WALDEMAR RENTERIA, Diretor, no período de 26 a 31 de março de 2017, inclusive 

trânsito, com ônus, a fim de participar da Reunião do Comitê de Governança Corporativa da 

OCDE, que se realizará em Paris, França. (Processo SEI 19957.001925/2017-53). 

 

 Despacho de 28 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 29 

subsequente, seção 2, p. 44: 

 

- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 

período de 31 de março a 09 de abril de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da 

Plenária do IFIAR - Fórum Internacional de Reguladores de Auditores Independentes, que se 

realizará em Tóquio, Japão. (Processo SEI 19957.002398/2017-02). 

 

BRUNO BARBOSA DE LUNA, Gerente da Superintendência de Relações com Investidores 

Institucionai, no período de 17 a 21 de abril de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de 

participar da Reunião do Comitê de Riscos Emergentes da IOSCO, que se realizará em Madri, 

Espanha. (Processo SEI 19957.002443/ 2017- 11). 

 

 Despacho de 30 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 31 

subsequente, seção 2, p. 55: 

 

- SERGIO RICARDO SILVA SCHREINER, Inspetor da Superintendência de Relações com o 

Mercado e Intermediários, no período de 03 a 14 de abril de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a 

fim de participar da CPMI-IOSCO Working Group on Cyber Resilience (WGCR) e da CPMI-

IOSCO Implementation Monitoring Standing Group (IMSG - L3), que se realizarão em Londres, 

Inglaterra e Hong Kong, China. (Processo SEI 19957.002548/2017-70). 
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O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência prevista no art. 2º do 

Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, que lhe foi delegada pela Portaria GMF nº 324, de 

19 de dezembro de 2007, autorizou o afastamento do País de: 

 

 Despacho de 23 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 16 

subsequente, seção 2, p. 36: 

 

- JOSÉ ALEXANDRE CAVALCANTI VASCO, Superintendente de Proteção e Orientação aos 

Investidores, no período de 04 a 08 de abril de 2017, inclusive trânsito, com ônus limitado, para 

participar como palestrante da 3ª Edição do Instituto de Educação Financeira Flor de Cerejeira, 

organizada pelo Global Financial Literacy Excellence Center / The George Washington School of 

Business, que será realizada em Washington/DC, Estados Unidos da América. Todas as despesas 

do afastamento serão arcadas pelo organizador do evento. (Processo no 19957.002492/2017- 53) 

 

 
CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

 

NOME PERÍODO 

 INÍCIO TÉRMINO 

   

Augusto Wanderley Villaschi 20.03.2017 21.03.2017 

   

Eduardo Toshikazu Hashimoto 13.02.2017 13.02.2017 

   

Marcelo Luiz Fonseca de Araujo Silva 20.03.2017 20.03.2017 

   

Marcelo Marta Afonso 09.02.2017 09.02.2017 

 20.02.2017 20.02.2017 

   

Mariângela Melo El Tini 10.02.2017 10.02.2017 

   

Teodoro Gomes Santos 20.02.2017 20.02.2017 

   

   

 

 

FÉRIAS 

 

 NOME                      LOTAÇÃO        PERÍODO DE FRUIÇÃO        
Jorge Alexandre Casara 

 

SFI  

 

01/04/2017 a 07/04/2017 

 
Ana Lúcia Da Rocha 
Bruno Barbosa De Luna 

GJU-3  
GIE  

03/04/2017 a 17/04/2017 
03/04/2017 a 03/04/2017 
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Guilherme Camargo Braga 
Hertz Viana Leal 
Ivete Tavares Camões 
Laisa Pedrosa Di Salvio 
Leonardo P Gomes Pereira 
Luiz Fernando Martins Ferreira 
Márcio Gonçalves Martins 
Rogerio Marcos Vitale 
Thiago Paiva Chaves 
Valério Lopes Toledo Junior 

 

GMN  
GEA-1  
SMI  
EXE  
PTE  
GJU-3  
SSI  
GEA-5  
SRL  
GSI  

 

03/04/2017 a 13/04/2017 
03/04/2017 a 07/04/2017 
03/04/2017 a 22/04/2017 
03/04/2017 a 13/04/2017 
03/04/2017 a 22/04/2017 
03/04/2017 a 12/04/2017 
03/04/2017 a 13/04/2017 
03/04/2017 a 07/04/2017 
03/04/2017 a 21/04/2017 
03/04/2017 a 07/04/2017 

 
Paulo Cezar Cortez Paula 

 

PFE  

 

04/04/2017 a 13/04/2017 

 
Michel Ferreira Da Silva 

 

GEA-1  

 

06/04/2017 a 13/04/2017 

 
Claudio José Paulo 
Daniel Walter Maeda Bernardo 
Lellis H Cremonez Taveira 
Oswaldo Molarino Filho 
Vilmar Schneider 
Wang Jiang Horng 

 

GEA-1  
SIN  
SAD  
GPS-2  
ASC  
ASA  

 

10/04/2017 a 20/04/2017 
10/04/2017 a 21/04/2017 
10/04/2017 a 13/04/2017 
10/04/2017 a 13/04/2017 
10/04/2017 a 20/04/2017 
10/04/2017 a 13/04/2017 

 
Luciano Porto Barreto 

 

SSI  

 

12/04/2017 a 13/04/2017 

 
Paulo Roberto P De Carvalho 

 

GEA-2  

 

15/04/2017 a 28/04/2017 

 

   

  

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

 

 

NOME LOTAÇÃO PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 

PORTARIA SGE 

Alexandre Murray Pinto GIA 28.03 a 26.04.2017 Nº 71, de 23.03.2017 

    

Antonio Lopes Emygdio COL/DGB 01 a 30.04.2017 Nº 37, de 10.02.2017 

    

Isabel Sumida Hirata GMA-2 10.04 a 07.07.2017 Nº 72, de 23.03.2017 

    

Marcos Ferreira Monteiro GFE-2 19.06 a 17.08.2017 Nº 74, de 24.03.2017 
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LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 

 

KIM ALBANO DE BARROS, Agente Executivo, com lotação na Gerência de Tecnologia (GST), 

na sede desta autarquia, no Rio de Janeiro, concedida Licença para Tratar de Interesses 

Particulares, no período de 31 de março a 09 de junho de 2017, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 

027, de 17 de março de 2017. 

 

 

REMOÇÃO 

 

DAVI TRINDADE BATISTA, Analista, removido, da Superintendência de Proteção e Orientação 

aos Investidores (SOI / SP) para a Gerência de Proteção e Orientação aos Investidores 2 (GOI-2 / 

SP), a partir do início do expediente do dia 1º de abril de 2017, conforme memorando nº 09/2017-

CVM/SOI, de  24 de março de 2017. 

 

JÚLIO CÉSAR DAHBAR, Analista, removido, da Coordenação de Estudos Comportamentais e 

Pesquisa (COP) para a Coordenação de Educação Financeira (COE), a partir do início do 

expediente do dia 1º de abril de 2017, conforme memorando nº 09/2017-CVM/SOI, de 24 de 

março de 2017. 

 

REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE, Agente Executivo, removido, a pedido, da Gerência 

de Acompanhamento de Empresas 5 (GEA-5), na Sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, para o 

mesmo componente organizacional, em São Paulo, a partir do início do expediente do dia 20 de 

março de 2017, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 028, de 20 de março de 2017. 

 

 

SUBSTITUIÇÃO 

 

ANDRÉA ARAUJO ALVES DE SOUZA, Analista, designada para responder pela Gerência 

Geral de Processos (GGE), no dia 17 de março e no período de 20 de março a 06 de abril de 2017, 

por motivo de férias do titular, Patrick Valpaços Fonseca Lima, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 

067, de 17 de março de 2017. 

 

BRUNO BAITELLI BRUNO, Analista, designado para responder pela Gerência de 

Acompanhamento de Empresas 3 (GEA-3), no período de 16 a 21 de março de 2017, por motivo 

férias do titular, Raphael Acácio Gomes dos Santos de Souza, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 

066, de 17 de março de 2017. 

 

FERNANDO SOARES VIEIRA, Superintendente de Relações com Empresas (SEP), FCPE 

101.4, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência Geral (SGE), no 

período de 27 a 31 de março de 2017, por motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, 

Alexandre Pinheiro dos Santos, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 029, de 22 de março de 2017. 
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FRANCISCO AIETA AFFONSO, Analista, designado para responder pela Gerência de 

Orientação aos Investidores 1 (GOI-1), no período de 27 de março a 10 de abril de 2017, por 

motivo de férias da titular, Luciana de Barros Magalhães Gomes Abduche, conforme 

Portaria/CVM/SGE/Nº 077, de 30 de março de 2017. 

 

MARCELO VIEIRA RIBEIRO, Inspetor, designado para responder pelo cargo de Gerente, DAS 

101.3, no Colegiado (COL/DPR), no período de 06 de março a 02 de junho de 2017, por motivo 

de fruição de Licença para Capacitação da titular do cargo, Roberta Oliveira Soares Sultani, 

conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 068, de 17 de março de 2017. 

 

MATHEUS VASCONCELLOS JACOBINA AIRES, Inspetor, designado para responder pela 

Superintendência de Relações Institucionais (SRL), no período de 03 a 21 de abril de 2017, por 

motivo de férias do titular, Thiago Paiva Chaves, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 070, de 21 de 

março de 2017. 

 

MATHEUS VASCONCELLOS JACOBINA AIRES, Inspetor, designado para responder pela 

Superintendência de Relações Institucionais (SRL), no período de 02 a 07 de maio de 2017, por 

motivo de férias do titular, Thiago Paiva Chaves, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 070, de 21 de 

março de 2017. 

 

ROBERTO DA SILVA MENDONÇA PEREIRA, Gerente de Apuração de Irregularidades (GIA), 

FCPE 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com 

Investidores Institucionais (SIN), no período de 10 a 21 de abril de 2017, por motivo de férias do 

titular, Daniel Walter Maeda Bernardo, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 073, de 24 de março de 

2017. 

 

 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 

Gerente de Recursos Humanos 
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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 30, DE 23 DE MARÇO DE 2017 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, tendo em vista o 

disposto no artigo 5º do Anexo I do Decreto nº 6.382, de 27 de fevereiro de 2008, e o artigo 1º da 

Portaria MF nº 91, de 24 de março de 2016, resolve: 

Designar como Diretor substituto o Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria, JOSÉ 

CARLOS BEZERRA DA SILVA, sempre que não for atingido o quorum mínimo exigido para 

decisão do Colegiado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 27 de março de 2017. 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 31, DE 23 DE MARÇO DE 2017 

Institui o Comitê de Governança Digital da CVM. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 17, item V, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 

327, de 11 de julho de 1977, e 

Considerando o Plano de Ação Nacional de Governo Aberto, instituído pelo Decreto de 15 de 

setembro de 2011, destinado a promover ações e medidas que visem ao incremento da 

transparência e do acesso à informação pública, à melhoria na prestação de serviços públicos e 

ao fortalecimento da integridade pública; 

Considerando a Parceria para Governo Aberto (OGP ou "Open Government Partnership"), 

lançada em 20  setembro de 2011, por meio da Declaração de Governo Aberto, assinada pelo 

Brasil e outros países;  

Considerando a Política de Governança Digital do Poder Executivo Federal, instituída pelo 

Decreto n º 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que, entre outras finalidades, visa a gerar 

benefícios para a sociedade pela utilização de recursos de tecnologia da informação e 

comunicação na prestação de serviços públicos; 

Considerando a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, instituída pelo Decreto 

nº 8.777, de 11 de maio de 2016, com o objetivo, dentre outros, de promover a publicação de 

dados contidos em bases de dados de órgãos e entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional sob a forma de dados abertos; 

Considerando o Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016, que dispõe sobre o 

compartilhamento de bases de dados na administração pública federal; e 

Considerando o Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, que institui a Plataforma de 

Cidadania Digital e dispõe sobre a oferta dos serviços públicos digitais, no âmbito dos órgãos e 

das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; resolve: 

Art. 1º Instituir o Comitê de Governança Digital – CGDI da Comissão de Valores Mobiliários, 

nos termos do art. 9º do Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, com a finalidade de 

desenvolver e monitorar a implementação de uma estratégia de governo digital para a CVM, 

fortalecendo a utilização integrada de tecnologias da informação e comunicação para aprimorar 

o acesso à informação, a transparência e a prestação de serviços ao público. 

Art. 2º O CGDI será composto pelo: 

I – Presidente; 

II – Superintendente Geral; 

III – Chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos; 

IV – Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores; 

V – Superintendente de Tecnologia da Informação; e 
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VI - Superintendente de Planejamento. 

Art. 3º O CGDI reunir-se-á, de forma ordinária, semestralmente, podendo se reunir, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

§ 1º A Secretaria Executiva do CGDI será exercida pela Superintendência de Proteção e 

Orientação aos Investidores, a quem caberá prestar todo o apoio administrativo necessário ao 

seu funcionamento. 

§ 2º O CGDI poderá convocar e ouvir profissionais que possam contribuir para a tomada de 

decisões ou titulares de outros componentes organizacionais cujas competências sejam 

relacionadas com as discussões. 

§ 3º As decisões do CGDI, observado o disposto no parágrafo único do art. 5º, serão tomadas 

por maioria simples dos membros presentes à reunião, não votando o titular de componente 

organizacional que tiver redigido a proposição a ser deliberada. 

Art. 4º Compete ao CGDI: 

I – desenvolver a Estratégia de Governança Digital (EGD) da CVM, orientando sua 

implementação coordenada e avaliação de resultados; 

II – orientar o estabelecimento e o funcionamento de parcerias com outros órgãos e entidades 

privadas e públicas em temas relacionados à governança digital, em especial o 

compartilhamento de bases de dados na administração pública federal; 

III – opinar, quando consultado, sobre políticas, programas, projetos e ações da CVM que 

possam ter influência na EGD; 

IV – zelar pelo alinhamento da EGD da CVM com a Política de Governança Digital do Poder 

Executivo Federal, acompanhando as demais políticas e planos federais que possam impactá-la; 

V – realizar a interlocução com o Comitê Gestor da Plataforma de Cidadania Digital; e 

VI – exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela legislação e regulamentação 

aplicáveis. 

Art. 5º Dependerá de prévia manifestação favorável do CGDI a edição: 

I – do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da CVM; 

II – do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), 

III – do Plano de Dados Abertos da CVM; e 

IV – dos instrumentos de planejamento de segurança da informação e comunicação e de 

segurança cibernética da CVM. 

Parágrafo único. A manifestação a que se refere o caput será objeto de deliberação dos 

membros referidos no inciso II a VI do art. 2º. 

Art. 6º A EGD será pautada pelas seguintes diretrizes: 
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I – fortalecer a cultura de dados governamentais abertos (ou “Open Government Data”) na 

CVM, promovendo a ampliação da transparência, a prestação de contas e a criação de valor 

para a sociedade, por meio da progressiva ampliação da oferta de dados, em formato aberto; 

II – ampliar a prestação de serviços na forma digital aos participantes de mercado, aos 

investidores e ao público em geral; 

III – estimular a adoção de novas tecnologias nos serviços públicos prestados pela CVM, 

fortalecendo a ampla participação e integração com a sociedade; 

IV – ampliar a participação dos agentes de mercado, dos investidores e do público em geral nas 

audiências, consultas e outras formas de ouvir a sociedade; 

V -   ampliar a transparência ativa e fortalecer a capacidade de resposta nas demandas recebidas 

pelos diferentes canais de atendimento ao público; 

VI – direcionar as políticas de gestão da informação da CVM, de forma a assegurar a melhoria 

das condições em que o acesso à informação será realizado; e 

VII – estabelecer mecanismos de avaliação da EGD.  

Art. 7º Sem prejuízo das atribuições regimentais e de outras aplicáveis, compete: 

I – à Superintendência Geral: zelar pelo cumprimento da EGD e das demais disposições 

contidas nesta Portaria no desempenho das suas atribuições de coordenação e supervisão das 

atividades executivas da CVM. 

II – à Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores: 

a) fornecer subsídios ao CGDI no que concerne às necessidades de informação dos investidores 

e do cidadão; 

b) promover a progressiva ampliação das informações públicas disponibilizadas ao cidadão 

(transparência ativa); 

c) ouvir a opinião dos investidores e do cidadão em geral sobre os canais de atendimento e 

demais serviços e funções públicas desempenhadas pela CVM; 

d) desenvolver procedimentos adequados de gestão arquivística, que assegurem a preservação e 

recuperação da informação para seu acesso pelo cidadão; 

e) monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos 

resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços; 

f) propor, em conjunto com as demais Superintendências, a EGD para apreciação pelo CGDI; 

g) desenvolver o plano de integração dos serviços públicos da CVM à Plataforma de Cidadania 

Digital; e 

h) cadastrar e atualizar as informações dos serviços públicos oferecidos no Portal de Serviços 

do Governo Federal. 

III – à Superintendência de Tecnologia da Informação: 
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a) assessorar o CGDI nas matérias de tecnologia da informação; 

b) adotar a ferramenta de solicitação e acompanhamento dos serviços da Plataforma de 

Cidadania Digital, por meio da integração de seus sistemas de atendimento e protocolo, 

inclusive quanto aos serviços que ainda possuam tramitação física de processos; e 

c) adotar o mecanismo de acesso da Plataforma de Cidadania Digital na totalidade dos serviços 

públicos digitais à medida que os níveis de identificação e acesso contemplarem os requisitos 

mínimos de segurança exigidos pela natureza de cada serviço. 

IV – à Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos: 

a) coordenar a seleção e a priorização das bases de dados a serem publicadas, conforme previsto 

no Plano de Dados Abertos da CVM; e 

b) informar o CGDI acerca das discussões e dos trabalhos desenvolvidos em fóruns 

internacionais de reguladores de mercados de capitais, nos quais a CVM faça parte, sobre 

políticas, padrões e procedimentos de gestão de dados. 

V – à Superintendência de Planejamento: propor ao CGDI indicadores e metas para o 

monitoramento da implementação da EGD. 

Art. 8º A primeira EGD será elaborada no prazo de 180 dias da publicação da presente portaria. 

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

 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 32, DE 24 DE MARÇO DE 2017 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, item VII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 

327, de 11/07/1977, e pelo disposto nos arts. 75 e 76 da Lei nº 11.890, de 24/12/2008, no 

Parecer/CVM/PFE/Nº 018, de 02/10/2003, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 472, de 

01/10/2007, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 617, de 05/12/2007, no Memorando-

Conjunto/PFE-CVM/GJU-1/GJU-2/Nº 001, de 28/01/2009, no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 

413, de 05/11/2010 e no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 041, de 23/01/2013, resolve: 

Aprovar a progressão por mérito, relacionada abaixo, com vigência a partir do início do 

expediente de 1º de abril de 2017. 

NOME CARGO EFETIVO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL 

Alexandre Santos de Oliveira Inspetor B II B III 

Patrícia Tesch de Abreu Analista B II B III 

Rodrigo Paiva Gonçalves Analista A II A III 

 

 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 35, DE 28 DE MARÇO DE 2017 

Dispensa  membro da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar 

- CPAD referente ao triênio 2016/2019. 

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 as disposições PORTARIA/CVM/PTE Nº 33, de 19 de fevereiro 

de 2016, e as disposições da Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006, resolve: 

Dispensar a servidora BIANCA RIBEIRO BEZERRA, matrícula SIAPE nº 00217395-2, a 

pedido, da qualidade de membro da Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar da CVM - CPAD. 

 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 

  



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 13. 

GAH - Gerência de Recursos Humanos 

Boletim de Pessoal nº 856, de 03 de abril de 2017 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 36, DE 28 DE MARÇO DE 2017 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Art. 17, item VII, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 

327, de 11 de julho de 1977, resolve: 

I - Reconduzir os servidores JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 01074535-1, 

inspetor, FLÁVIO ALVES DA SILVA, matrícula SIAPE nº 01720220-5, analista, e designar 

GABRIELA MENEZES ZACARELI, matrícula SIAPE nº 02027311-8, agente executivo, para, 

sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 

para apurar supostas irregularidades apontadas em Relatório Final de Comissão de Sindicância 

Investigativa no Processo SEI nº 19957.002279/2016-61, bem como eventuais fatos conexos 

que surjam no decorrer das apurações. 

II - Fixar, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, o prazo de 60 (sessenta) 

dias a partir da publicação desta Portaria no Boletim de Pessoal. 

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 37, DE 31 DE MARÇO DE 2017 

Dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo de idioma estrangeiro aos servidores ativos lotados 

na Comissão de Valores Mobiliários. 

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 com fundamento no Decreto nº. 5707, de 23 de 

fevereiro de 2006, na Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1º Instituir o Programa de Idiomas Estrangeiros - PIE, sob forma de concessão de bolsas de 

estudo para o custeio parcial de cursos de idiomas estrangeiros, com ou sem troca de pontos no 

Programa de Recompensas. 

Parágrafo único. O programa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento profissional 

contínuo dos servidores e o aumento no nível de proficiência em idiomas úteis ao desempenho das 

atividades da CVM. 

Art. 2º A concessão de bolsa de estudo em idioma estrangeiro será autorizada semestralmente, por 

ato administrativo do Superintendente Geral, observadas a existência de recursos orçamentários e 

a adequação do idioma solicitado, que deverá constituir língua instrumental utilizada em toda a 

CVM ou idioma de utilização específica no componente organizacional de lotação do servidor. 

§ 1º Ressalvado o disposto no § 2º do art. 24, se durante o período letivo a CVM vier a enfrentar 

qualquer restrição orçamentária, o percentual preestabelecido poderá sofrer alteração, que valerá 

imediatamente para os meses subsequentes, ainda não cursados. 

§ 2º Consideram-se línguas instrumentais utilizadas na CVM os idiomas inglês e espanhol. 

Art. 3º Para fins desta portaria, entende-se por concessão de bolsa de estudo o custeio parcial de 

gastos com matrícula e mensalidades de cursos presenciais de idiomas, realizados em 

estabelecimentos constituídos para esse fim e situados há pelo menos um ano no município de 

lotação ou residência do servidor, ou em município limítrofe, em regularidade fiscal e 

devidamente registrados como pessoa jurídica junto ao órgão competente. 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 4º A bolsa de estudo será concedida na modalidade de reembolso parcial, que será realizado 

através de folha de pagamento, em quota única semestral. 

Art. 5º A frequência ao curso de idioma estrangeiro de que trata esta portaria não poderá ser 

coincidente com a jornada de trabalho do servidor e em nenhuma hipótese ensejará pagamento de 

horas-extras, dedução de horas da jornada de trabalho ou qualquer outra vantagem. 
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Art. 6º O curso para o qual tenha sido concedida bolsa de estudo através do PIE não poderá ser 

utilizado para fins de licença para capacitação, mesmo que atenda aos requisitos de conteúdo e 

carga horária definidos na norma interna em vigor. 

CAPÍTULO II - DOS PARTICIPANTES 

Art. 7º Poderão participar do PIE: 

I - servidores efetivos; 

II - servidores ocupantes de cargo comissionado; e 

III - Procuradores Federais em exercício na Procuradoria Federal Especializada. 

§ 1º Os servidores ocupantes de cargo comissionado, que são titulares de componentes 

organizacionais, participarão do PIE por intermédio do Pacote de Benefício para Gestores. 

§ 2º Os servidores beneficiários do Pacote de Benefício para Gestores terão os mesmos direitos 

dos servidores beneficiários do Programa de Recompensas. 

§3º É requisito para participar do PIE estar em exercício na CVM há mais de 6 (seis) meses. 

Art. 8º É vedada a concessão da bolsa de estudos objeto desta portaria ao servidor que esteja em 

licença ou nos afastamentos previstos nos arts. 81, incisos II, III, IV, VI e VII, e 93 a 96-A da Lei 

n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

CAPÍTULO III - DA SOLICITAÇÃO 

Art. 9º A solicitação inicial de concessão de bolsa de estudo de idioma estrangeiro deverá ser 

formulada pelo interessado e encaminhada à Coordenação de Capacitação - CAP, por meio do 

formulário constante do Anexo I, para abertura de processo administrativo. 

§ 1º A solicitação de que trata o caput deverá ser apresentada até o final de janeiro, para cursos 

iniciados no primeiro semestre, e até o final de julho, para cursos iniciados no segundo semestre, 

do ano em curso, e deverá estar acompanhada de documentos originais, emitidos pela instituição 

de ensino, com informações inequívocas sobre: 

I - idioma a ser estudado; 

II - nível do curso pretendido, indicando, obrigatoriamente, se o curso se enquadra no nível básico, 

intermediário ou avançado, independentemente da nomenclatura utilizada pela instituição de 

ensino; 
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III - data inicial e final previstas para o período letivo; e 

IV - valor da matrícula, das parcelas e valor total do período letivo. 

§ 2º No caso de obtenção do benefício por intermédio do Programa de Recompensas, o servidor 

beneficiário deverá apresentar o documento comprobatório da troca de pontos emitido pelo 

sistema informatizado. 

CAPÍTULO IV - DA CONCESSÃO 

Art. 10. A concessão de bolsa de estudo de idioma estrangeiro observará os seguintes critérios: 

I - existência de recursos orçamentários previstos para esse fim; e 

II - justificativa da necessidade do idioma solicitado, mediante formulário constante do Anexo I, 

caso outro que não inglês ou espanhol; 

§ 1º A concessão da bolsa de estudo limita-se a um curso de idioma por vez. 

§ 2º Na hipótese de obtenção do benefício por intermédio Programa de Recompensa ou pelo 

Pacote de Benefícios para Gestores, deverá haver a validação pela CAP. 

CAPÍTULO V - DO REEMBOLSO 

Art. 11. O valor do reembolso corresponderá a, no máximo, 60% (sessenta por cento) dos valores 

pagos pelo servidor durante o período letivo solicitado, limitado a R$ 300,00 (trezentos reais) por 

mês e; 

§ 1º Aos beneficiários do Programa de Recompensas ou do Pacote de Benefícios para os Gestores 

a, no máximo, 95% (noventa e cinco por cento) dos valores pagos pelo servidor durante o período 

letivo solicitado, limitado a R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês. 

§2º O reembolso será realizado sempre após a conclusão do período letivo do curso, por meio de 

folha de pagamento e em parcela única, mediante formulário constante do Anexo II (0251375), 

comprovação de pagamento e aprovação no curso. 

§3º Os pedidos sem pendências de documentação entregues até o dia 5 de cada mês serão 

incluídos na folha de pagamento do mês vigente. 

Art. 12. Não serão reembolsadas despesas com: 

I - material didático, multas e/ou acréscimos de qualquer natureza; 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=269827&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000948&infra_hash=85b4c7161fc920d1584edbd1a59b05afdf0b6fa265e6ec84c1b6099c7ed2aa6f
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II - a obtenção de certificação de idioma; e 

III - aulas ministradas por pessoa física. 

Art. 13. O interessado, sob pena de não ressarcimento, deve apresentar, no prazo de 60 (sessenta) 

dias após o término do período letivo, o pedido de reembolso a ele referente. 

Art. 14. O reembolso fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos: 

I - comprovantes de pagamento relativos ao período letivo, nos quais constem, discriminadamente, 

os valores das parcelas, da matrícula, bem como de descontos, multas e acréscimos de qualquer 

natureza; e 

II - comprovante de aproveitamento ou certificado de conclusão, com data inicial e final do 

período letivo, com exceção dos casos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 24. 

Parágrafo único. Deverão ser apresentados os documentos originais, para conferência e emissão de 

cópias, não sendo aceitos arquivos digitalizados. 

Art. 15. Para comprovação do pagamento o servidor deverá apresentar um dos seguintes 

documentos: 

I - nota fiscal do estabelecimento de ensino, emitida em nome do interessado; 

II - boleto de cobrança bancária com autenticação mecânica ou acompanhado do comprovante de 

quitação; ou 

III - recibo ou declaração de quitação, em nome do interessado, devidamente firmado pelo 

responsável pela instituição de ensino. 

Parágrafo único. Deverão constar dos documentos as seguintes informações: 

I - o nome do participante; 

II - CNPJ e razão social da instituição; e 

III - discriminação de serviços, como matrícula ou mensalidade, incluindo o valor e a data de sua 

prestação. 

Art. 16. Os servidores lotados fora do Rio de Janeiro deverão enviar à CAP cópias dos 

comprovantes autenticadas por servidor público, nos termos do § 3º do art. 22, da Lei nº 9.784, de 

29 de janeiro de 1999. 
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Art. 17. A CVM não efetuará pagamentos diretamente a instituições ministrantes de cursos. 

Art. 18. A bolsa de estudo de idioma estrangeiro concedida poderá ser revisada, suspensa ou 

cancelada pela CVM em virtude de contingenciamento ou restrição dos recursos orçamentários ou 

financeiros. 

§ 1º. Qualquer decisão que venha a alterar o valor da bolsa será imediatamente informada pela 

Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) aos participantes do programa. 

Art. 19. O reembolso não se incorpora à remuneração para qualquer efeito. 

CAPÍTULO VI - DAS ALTERAÇÕES 

Art. 20. É vedada a mudança de idioma ou de instituição no decorrer do período letivo, em 

quaisquer situações. 

Parágrafo único. O interessado poderá alterar o pedido de concessão de bolsa somente até 10 (dez) 

dias antes do início das aulas. 

Art. 21. Caso o beneficiário tenha interesse em mudar de instituição de ensino, ou de idioma, em 

período letivo subsequente, deverá apresentar nova solicitação, nos termos do art. 9º. 

CAPÍTULO VII - DA RENOVAÇÃO 

Art. 22. A cada período letivo, o interessado deve renovar a solicitação de concessão da bolsa 

mediante apresentação do formulário constante do Anexo III, acompanhado da  declaração de 

renovação de matrícula emitida pela instituição, sem necessidade de abertura de novo processo 

administrativo, observando-se o prazo previsto no parágrafo único do art. 9°. 

Parágrafo único - A renovação da bolsa obtida pelo Programa de Recompensas deverá ser 

precedida da troca de pontos realizada em leilão. 

CAPÍTULO VIII - DA DESISTÊNCIA E DO DESLIGAMENTO 

Art. 23. O servidor que concluir um período letivo poderá solicitar à CAP o desligamento do 

programa, sendo obrigatória a entrega do formulário de desligamento constante do Anexo IV. 

Art. 24. O servidor que solicitar desligamento no decorrer do período letivo não terá direito ao 

reembolso dos meses cursados, nem à devolução dos pontos trocados, no caso de participante do 

Programa de Recompensas. 

§ 1º Em caso de cancelamento ou interrupção de curso por iniciativa da entidade promotora ou em 

razão das licenças previstas nos arts. 81, incisos I e V, 202 a 207, 210, e 211 a 214 da Lei n.º 
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8.112/90, o servidor será reembolsado proporcionalmente ao período cursado até o afastamento, 

fazendo jus à devolução dos pontos trocados, proporcionalmente ao período não cursado, no caso 

de participante do Programa de Recompensas. 

§ 2º Caso, em razão de restrições orçamentárias, o valor previsto da bolsa for reduzido em 

percentual superior a 30% (trinta por cento), o servidor poderá optar pela imediata desistência do 

programa, garantindo-se o ressarcimento dos meses já cursados, fazendo jus à devolução dos 

pontos trocados, proporcionalmente ao período não cursado, no caso de participante do Programa 

de Recompensas, e terá resguardada a possibilidade de voltar a inscrever-se no semestre 

subsequente. 

Art. 25. Caso o servidor que tenha solicitado seu desligamento queira retornar ao PIE, deverá 

apresentar novo formulário de solicitação. 

Art. 26. O servidor que não apresentar o formulário de desligamento ou de renovação em um novo 

período letivo estará automaticamente desligado do programa, devendo aguardar dois períodos 

letivos para realizar nova solicitação. 

Art. 27. Ficará obrigado a devolver o valor do último reembolso recebido, nos termos dos arts. 46 

e 47 da Lei nº. 8.112/90, o servidor que, antes de decorridos 6 (seis) meses, contado do término do 

curso ou do desligamento do Programa: 

I - for reprovado em estágio probatório; 

II - for demitido; 

III - solicitar aposentadoria, exceto por invalidez; 

IV - solicitar exoneração; ou 

V - requerer as licenças ou afastamentos previstos nos incisos II, IV, VI e VII do art. 81 e arts. 94 

a 96 da Lei nº. 8.112/90, salvo o afastamento que ocorra por manifesto interesse da 

Administração. 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 28. A CVM poderá solicitar ao interessado, a qualquer tempo, esclarecimentos ou 

informações adicionais sobre a bolsa de estudo pleiteada. 

Art. 29. O interessado assumirá total responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos 

documentos apresentados. 
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Art. 30. A constatação, a qualquer tempo, da existência de declarações inexatas ou de 

irregularidades na documentação apresentada para obtenção de bolsa de estudo de idioma 

estrangeiro, reguardados o contraditório e a ampla defesa, acarretará: 

I - imediata suspensão da concessão do incentivo; 

II - reposição integral dos valores percebidos a título de reembolso até a data da referida 

constatação; e 

III - aplicação das sanções disciplinares cabíveis. 

§ 1º. Não haverá a devolução dos pontos trocados, no caso de participante do Programa de 

Recompensas. 

§ 2º. A CVM poderá realizar visitas técnicas às instituições de ensino de idiomas, sempre que 

entender serem necessárias, para confirmação das declarações ou documentos apresentados. 

Art. 31. O servidor que deixar a condição de gestor permanecerá usufruindo do benefício até o 

final do semestre em que se deu a referida mudança de condição. 

Art. 32. A adesão ao PIE implica a automática e incondicional aceitação do disposto nesta 

portaria. 

Art. 33. Cabe ao Superintendente Geral resolver os casos omissos no âmbito desta portaria, definir 

critérios, alterar procedimentos e determinar eventuais alterações no valor do incentivo. 

Art. 34. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a 

PORTARIA/CVM/PTE/139, de 4 de setembro de 2013, publicada no Boletim de Pessoal nº 771, 

de 16 de setembro de 2013. 

 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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ANEXO I 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

Coordenação de Capacitação 

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO DE IDIOMA 

ESTRANGEIRO 

DADOS PESSOAIS 

NOME DO SERVIDOR: 

MATRÍCULA SIAPE: COMP. ORG:  

CARGO EFETIVO: 

                                                                                                                           

CARGO EM COMISSÃO: 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: 

ENDEREÇO: BAIRRO: 

CIDADE: TELEFONE: 

IDIOMA:  NÍVEL (BÁSICO, INTERMEDIÁRIO OU AVANÇADO): 

PERÍODO LETIVO: 

                                                            

HORÁRIO: DATA INICIAL: 

VALOR PREVISTO DA MATRÍCULA: VALOR PREVISTO DA MENSALIDADE: 

Nº PREVISTO DE MENSALIDADES: VALOR TOTAL PREVISTO DO PERÍODO LETIVO : 

FORMA DE CONCESSÃO 

DIRETA (     )  PROGRAMA DE RECOMPENSAS (     )  PACOTE DE BENEFÍCIOS PARA GESTORES (     ) 

JUSTIFICATIVA (DESNECESSÁRIO PREENCHER CASO O IDIOMA SOLICITADO SEJA INGLÊS OU 

ESPANHOL): 
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Exponha a necessidade, pertinência e relevância da aprendizagem do idioma solicitado, relacionando 

às atividades ou aos processos em que serão aplicados os conteúdos a serem adquiridos. 

TERMO DE COMPROMISSO 

SOLICITO À CAP A RENOVAÇÃO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE IDIOMAS 

ESTRANGEIROS. DECLARO ESTAR CIENTE DE TODOS OS DISPOSITIVOS DA 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 037/2017. 

ASSINATURA DO SERVIDOR:  DATA: 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA:  DATA: 

ASSINATURA DO SUPERINTENDENTE:  DATA: 

 

 
ANEXO II 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

Coordenação de Capacitação 

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE IDIOMA 

ESTRANGEIRO 

DADOS PESSOAIS 

NOME DO SERVIDOR: CARGO: 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO RESSARCIMENTO 

VALOR DA MATRÍCULA: VALOR DA MENSALIDADE: 

Nº DE MENSALIDADES: VALOR TOTAL DO PERÍODO: 

PERCENTUAL DE REEMBOLSO: VALOR A SER RESSARCIDO: 

FORMA DE CONCESSÃO 

DIRETA  (     )  PROGRAMA DE RECOMPENSAS   (     )  PACOTE DE BENEFÍCIOS PARA GESTORES  (     ) 

OBSERVAÇÕES:  
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ASSINATURA DO SERVIDOR:  DATA: 

 

 
ANEXO III 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

Coordenação de Capacitação 

SOLICITAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO DE IDIOMA 

ESTRANGEIRO 

DADOS PESSOAIS 

NOME DO SERVIDOR: 

MATRÍCULA SIAPE: COMP. ORG:  

CARGO EFETIVO: 

                                                                                                                           

CARGO EM COMISSÃO: 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: 

IDIOMA:  NÍVEL (BÁSICO, INTERMEDIÁRIO OU AVANÇADO): 

PERÍODO LETIVO: 

                                                            

HORÁRIO: DATA INICIAL: 

VALOR DA MATRÍCULA (SE HOUVER): VALOR DA MENSALIDADE: 

Nº DE MENSALIDADES: VALOR TOTAL DO PERÍODO: 

FORMA DE CONCESSÃO 

DIRETA (     )  PROGRAMA DE RECOMPENSAS  (     )  PACOTE DE BENEFÍCIOS PARA GESTORES (     ) 

OBSERVAÇÕES: 
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TERMO DE COMPROMISSO 

SOLICITO À CAP A RENOVAÇÃO DE MINHA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE IDIOMAS 

ESTRANGEIROS. DECLARO ESTAR CIENTE DE TODOS OS DISPOSITIVOS DA 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 037/2017. 

ASSINATURA DO SERVIDOR:  DATA: 

 
 
ANEXO IV 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

Coordenação de Capacitação 

FORMULÁRIO DE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE IDIOMAS ESTRANGEIROS 

DADOS PESSOAIS 

NOME DO SERVIDOR: 

MATRÍCULA SIAPE: COMP. ORG:  

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: 

IDIOMA:  NÍVEL (BÁSICO, INTERMEDIÁRIO OU AVANÇADO): 

FORMA DE CONCESSÃO 

DIRETA  (     )  PROGRAMA DE RECOMPENSAS  (     )  PACOTE DE BENEFÍCIOS PARA GESTORES (     ) 

MOTIVO DA DESISTÊNCIA (OPCIONAL): 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 25. 

GAH - Gerência de Recursos Humanos 

Boletim de Pessoal nº 856, de 03 de abril de 2017 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

SOLICITO À CAP O DESLIGAMENTO, A PARTIR DA PRESENTE DATA, DO PROGRAMA DE IDIOMAS 

ESTRANGEIROS. DECLARO ESTAR CIENTE DE TODOS OS DISPOSITIVOS DA 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 037/2017. 

ASSINATURA DO SERVIDOR: DATA: 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA: DATA: 

ASSINATURA DO SUPERINTENDENTE: DATA: 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 38, DE 31 DE MARÇO DE 2017 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, tendo em vista o disposto no 

parágrafo único do art. 2º do Regimento Interno da Comissão Técnica da Moeda e do Crédito 

(COMOC), aprovado pelo Decreto nº 1.304, de 9 de novembro de 1994, resolve: 

I – Designar o Diretor PABLO WALDEMAR RENTERIA, na condição de suplente, em 

substituição ao Diretor ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES, para participar das 

reuniões da COMOC – Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, em caso de ausência do titular. 

II - Revogar a PORTARIA/CVM/PTE/Nº 13, de 23 de janeiro de 2015. 

 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 39, DE 31 DE MARÇO DE 2017 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, tendo em vista o disposto no 

inciso II e nos §§ 1º e 2º do art. 2º do Decreto 5.685, de 25 de janeiro de 2006, resolve: 

I - Designar o Diretor PABLO WALDEMAR RENTERIA, em substituição ao Diretor ROBERTO 

TADEU ANTUNES FERNANDES, para integrar o Comitê de Regulação e Fiscalização dos 

Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização – COREMEC, na 

condição de representante titular da CVM. 

II - Designar o servidor THIAGO PAIVA CHAVES, em substituição ao Diretor PABLO 

WALDEMAR RENTERIA, para integrar o COREMEC na condição de representante suplente da 

CVM. 

III - Designar o servidor BRUNO BARBOSA DE LUNA, em substituição à servidora WANG 

JIANG HORNG, para integrar o COREMEC na condição de representante suplente da CVM. 

IV - Revogar a PORTARIA/CVM/PTE/Nº 96, de 16 de junho de 2015. 

 

 

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 40, DE 31 DE MARÇO DE 2017 

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, e considerando o disposto na PORTARIA/CVM/PTE/Nº 205, de 22 de dezembro 

de 2015, resolve:  

I – Divulgar o resultado consolidado da Avaliação Institucional relativo ao período de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro de 2016, considerando as metas contidas nas Portarias CVM PTE nº 14, 

de 29 de janeiro de 2016 e nº 63, de 21 de março de 2016, com um alcance de 89,2% do resultado 

proposto. 

II – Divulgar o detalhamento do resultado por grupo de macroprocessos, nos termos da tabela em 

Anexo. 

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Original assinado por 

LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 

 

 

 

ANEXO 

Grupo de 

Macroprocessos 
Alcance Peso 

Resultado 

Institucional 

CVM 

Finalísticos 92,3% 60% 

89,2% Gestão 85,6% 20% 

Logística 83,6% 20% 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 12, DE 28 DE MARÇO DE 2017 

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 a servidora LITZA GODOY DOS SANTOS FERREIRA, matrícula 

SIAPE nº 1902375 e CPF nº 057.203.757-08, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a 

contratação de treinamento externo para a servidora Clarice Satie Kimura (GAH) no “Curso 

Prático e Atualizado de Cálculos de Proventos de Aposentadorias, Pensão, Abono de 

Permanência, e das Contribuições Previdenciárias dos Servidores Públicos”, efetuada entre a 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 

10.825.457/0001-99, conforme Nota de Empenho n.º 2017NE800195, emitida no Processo 

19957.001624/2017-20. 

Art. 2º - DESIGNAR o titular da CAP para acompanhar e fiscalizar, como substituto, a 

execução da contratação acima descrita, nos impedimentos legais e eventuais da titular. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até cessarem os efeitos 

decorrentes da contratação acima descrita. 

 

Original assinado por 

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO 

Superintendente Administrativo-Financeira 

 


