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CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
 

NOME PERÍODO 
 INÍCIO TÉRMINO 

   
Abram Nelson Szylit 12.06.2017 12.06.2017 
   
Eduardo Toshikazu Hashimoto 20.06.2017 20.06.2017 
   
Marcelo Luiz Fonseca de Araujo Silva 21.07.2017 21.07.2017 
   
Marcelo Marta Afonso 19.06.2017 19.06.2017 
 21.06.2017 21.06.2017 
 27.06.2017 27.06.2017 
   
Marcelo Teixeira Ghesso 31.05.2017 31.05.2017 
 12.06.2017 12.06.2017 
   
Maria Lucia Macieira de Mello 11.07.2017 11.07.2017 
   
Mariângela Melo El Tini 19.06.2017 19.06.2017 
 21.06.2017 21.06.2017 
 27.06.2017 27.06.2017 
   
Osvaldo Zanetti Favero Junior 31.03.2017 31.03.2017 
 05.05.2017 05.05.2017 
 01.06.2017 01.06.2017 
 05.06.2017 06.06.2017 
 26.06.2017 26.06.2017 

 
FÉRIAS 

 

 NOME                                                PERÍODO DE FRUIÇÃO        
Marcio de Barros Maia     
Sergio Henrique Bunioto              
Camila Magalhães Lima Mutzenbecher   
Marcos Jose Michels  
Rogerio Marcos Vitale    
Ane Natalie Pinheiro Bastos     
Fabio Bergamasco                 
Carlos Henrique Butler Braga  
Jorge Alexandre Casara            

 01/08/2017 a 15/08/2017 
01/08/2017 a 11/08/2017 
01/08/2017 a 06/08/2017 
01/08/2017 a 07/08/2017 
01/08/2017 a 04/08/2017 
01/08/2017 a 29/08/2017 
01/08/2017 a 15/08/2017 
01/08/2017 a 09/08/2017 
01/08/2017 a 07/08/2017 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 2. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 864, de 1º de agosto de 2017 

Ricardo Diniz de Oliveira 
Adenelson Eugenio Ferreira  
Carlos Cesar Valentim Alves   
Leonardo Jose Mattos Sultani        
Mauricio Novaes de Faria  
 

01/08/2017 a 04/08/2017 
01/08/2017 a 15/08/2017 
01/08/2017 a 04/08/2017 
01/08/2017 a 18/08/2017 
01/08/2017 a 13/08/2017 
 

Marcio Gonçalves Martins 
 

 03/08/2017 a 04/08/2017 
 

Roberta Ferreira Castro   
 

 04/08/2017 a 18/08/2017 
 

Raimundo Nonato Nunes de Souza       
Luciana Maria Soares de Moura   
Claudio Gonçalves Maes          
Henrique Carlos Leite            
Jose Antonio De Souza            
Ana Beatriz Carvalho Marins Estrella 
Andre Luiz Pereira de Sousa          
Marcio Maimone Aguillar       
Douglas de Marco              
Marcia Mattos Amaral Rocha    
Mauricio Marinho Tubone   
Patrick Valpaços Fonseca Lima        
Thiago Paiva Chaves         
Armando Carvalho Ignácio      
Luis Paulo Canale Pereira       
Sergio Roberto Manhães Barreto  
David Menegon             
Celia Maria Menezes da Silva    
 

 07/08/2017 a 22/08/2017 
07/08/2017 a 11/08/2017 
07/08/2017 a 11/08/2017 
07/08/2017 a 25/08/2017 
07/08/2017 a 18/08/2017 
07/08/2017 a 11/08/2017 
07/08/2017 a 18/08/2017 
07/08/2017 a 11/08/2017 
07/08/2017 a 12/08/2017 
07/08/2017 a 11/08/2017 
07/08/2017 a 18/08/2017 
07/08/2017 a 11/08/2017 
07/08/2017 a 11/08/2017 
07/08/2017 a 11/08/2017 
07/08/2017 a 18/08/2017 
07/08/2017 a 18/08/2017 
07/08/2017 a 29/08/2017 
07/08/2017 a 05/09/2017 
 

Paulo Cezar Cortez Paula  
 

 09/08/2017 a 18/08/2017 
 

Renato Mello Fagundes                
Carolina de Noronha Santos Maciel    
Thiago de Sampaio Ferraz 
Marco Antonio Papera Monteiro    
Fernando de Angelo Carneiro Constantino 
Marcos de Pinho Cotrim          
Rudrá Balmant Ferreira de Moura 
 

 14/08/2017 a 18/08/2017 
14/08/2017 a 18/08/2017 
14/08/2017 a 23/08/2017 
14/08/2017 a 25/08/2017 
14/08/2017 a 26/08/2017 
14/08/2017 a 18/08/2017 
14/08/2017 a 22/08/2017 
 

Caio Figueiredo Cibella de Oliveira  
 

 15/08/2017 a 29/08/2017 
 

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 
 

NOME LOTAÇÃO PERÍODO DE 
FRUIÇÃO 

PORTARIA SGE 

Adriano Savastano De Sant´Anna GAF 31.07 a 29.08.2017 Nº 168, de 19.07.2017 
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Maria Luisa Azevedo Wernesbach 
Kehl 

GEA-1 07.08 a 04.11.2017 Nº 165, de 17.07.2017 

    
Olga Vasconcellos Seixas GEA-4 08.08 a 06.10.2017 Nº 164, de 17.07.2017 
    

 
SUBSTITUIÇÃO 

 
ALESSANDRA BOM ZANETTI, Procuradora Federal, designada para responder pela 
Subprocuradoria Jurídica 1 (GJU-1), no período de 14 a 25 de junho de 2017, por motivo de férias 
do titular, Marcelo Mello Alves Pereira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 153, de 04 de julho de 
2017, retificada pela Portaria/CVM/SGE/Nº 174, de 25 de julho de 2017. 
 
FRANCISCO AIETA AFFONSO, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Orientação aos Investidores 1 (GOI-1), no dia 29 de junho de 2017, por motivo de afastamento, 
com fundamento no art. 98, da Lei 9504, de 30 de setembro de 1997, da titular Luciana de Barros 
Magalhães Gomes Abduche, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 171, de 24 de julho de 2017. 
 
MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUSA, Analista, designado para responder pela Gerência 
de Apuração de Irregularidades (GIA), no período de 17 a 23 de julho de 2017, por motivo de 
férias do titular, Roberto da Silva Mendonça Pereira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 169, de 20 
de julho de 2017. 

MARILISA AZEVEDO WERNESBACH, Procuradora Federal, designada para responder pela 
Subprocuradoria Jurídica 1 (GJU-1), no período de 26 a 30 de junho de 2017, por motivo de férias 
do titular, Marcelo Mello Alves Pereira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 154, de 04 de junho de 
2017, retificada pela Portaria/CVM/SGE/Nº 175, de 25 de julho de 2017. 

RAPHAEL ACÁCIO GOMES DOS SANTOS DE SOUZA, Gerente, FCPE 101.3, designado 
para responder cumulativamente pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP), no 
período de 24 de julho a 04 de agosto de 2017, por motivo de férias do titular, Fernando Soares 
Vieira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 172, de 25 de julho de 2017. 

RODRIGO ALVIM ANDRADE, Analista, designado para responder pela Gerência de Apuração 
de Irregularidades (GIA), no período de 24 de julho a 02 de agosto de 2017, por motivo de férias 
do titular, Roberto da Silva Mendonça Pereira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 170, de 20 de 
julho de 2017. 
 

 
DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 

Gerente de Recursos Humanos 
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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 99, DE 19 DE JULHO 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, e nos termos dos itens 8.3 e 11.1 da Norma de Condução e Avaliação de Estágio Probatório, 
aprovada em 14 de outubro de 2002, resolve: 

Tornar público o resultado final da avaliação de desempenho de estágio probatório dos servidores 
relacionados no anexo. 

Original assinado por 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente em exercício 

ANEXO 

Servidor Cargo 
Matrícula 

SIAPE 
Média 

Confirmação do 
cargo 

Augusto Wanderley Villaschi Inspetor 00188015-2 9,38 22/06/2017 
Carolina Fernandes Pimentel Naegele Analista 00212888-1 9,92 13/06/2017 
Eduarda Castello Branco Paixão Analista 00212817-5 10,0 13/06/2017 
Rafael Hotz Arroyo Analista 00213258-3 9,67 21/06/2017 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 100, DE 21 DE JULHO DE 2017 

Institui o Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da CVM – CEGEP e dispõe sobre sua 
abrangência, atribuições e composição. 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, no uso das suas 
atribuições legais e regimentais, e 

Considerando que a área de gestão de pessoas é estratégica na organização, tendo papel 
fundamental no estabelecimento de políticas, processos e metodologias relativas à atração, 
retenção, desenvolvimento e capacitação dos servidores; 

Considerando que a CVM deve estimular seus servidores a desenvolver e a utilizar seu pleno 
potencial de forma alinhada com as estratégias e valores da organização; 

Considerando a importância de ações voltadas à melhoria contínua do ambiente organizacional, 
fortalecendo a qualidade de vida no trabalho e o aumento da produtividade, alinhadas ao Plano 
Estratégico CVM; 

Considerando a necessidade de maior transparência e efetividade das ações de gestão de 
pessoas; e 

Considerando o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e demais dispositivos 
legais relativos à gestão de pessoas da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, resolve: 

Art. 1°  Instituir o Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da Comissão de Valores 
Mobiliários – CEGEP, com o objetivo de formular e estabelecer políticas e diretrizes de gestão 
de pessoas, alinhadas às orientações do planejamento estratégico da CVM, bem como julgar 
recursos interpostos no âmbito das matérias tratadas pelo Comitê. 

 

Capítulo I - Dos conceitos 

Art. 2°  Para fins desta Portaria considera-se: 

I – unidade: componente organizacional chefiado por dirigente de unidade, nos termos do inciso 
II; 

II – titular de unidade: titular de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS 4 ou superior ou ocupante de Função Comissionada do Poder Executivo – 
FCPE 4; 

III – planejamento estratégico: conjunto de ações que visam ao cumprimento dos objetivos 
estratégicos e das prioridades da CVM a longo prazo, relacionados à qualidade da atuação 
finalística da instituição; 

IV – Plano Plurianual de Capacitação, Revisões Bienais do Plano e Planejamento Anual das 
Ações de Capacitação: ferramentas de gestão de pessoas, com o objetivo de planificar o 
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atendimento às lacunas de capacitação dos servidores, tendo em vista o desenvolvimento das 
competências necessárias à realização da missão, visão e estratégias institucionais da Autarquia; 

V – bolsa de estudos: o custeio parcial de gastos com matrícula e mensalidades de ações de 
capacitação, realizados em estabelecimentos constituídos para esse fim, e devidamente 
registrados como pessoa jurídica junto ao órgão competente; e 

VI – teletrabalho: atividade ou conjunto de atividades realizadas fora das dependências físicas 
das unidades organizacionais da CVM, que se utilize de tecnologia que facilite a comunicação e 
que não se confunde com as atividades externas de inspeção, representação, participação em 
eventos e palestras, reunião, treinamento e instrutoria de curso. 

 

Capítulo II - Das competências 

Art. 3º  Constituem atribuições gerais do CEGEP: 

I – propor as políticas, princípios e diretrizes que nortearão normas e práticas de gestão de 
pessoas na CVM, em consonância com o planejamento estratégico, para apreciação do 
Colegiado; 

II – aprovar normas específicas para operacionalização dos diferentes programas pertinentes à 
gestão de pessoas; 

III – decidir sobre eventuais alterações consideradas necessárias para melhor operacionalização 
dos critérios e procedimentos de gestão de pessoas; 

IV – analisar os recursos interpostos quanto às decisões tomadas no âmbito dos diferentes 
programas pertinentes à gestão de pessoas, excetuando-se as decisões proferidas por comissões 
ou comitês específicos e aquelas relacionadas a atividades que não estão contempladas nos 
programas geridos pelo CEGEP; 

V – dirimir eventuais impasses pertinentes às políticas e diretrizes de gestão de pessoas sob sua 
competência, bem como resolver eventuais casos omissos relacionados; 

VI – realizar avaliações periódicas das práticas de gestão de pessoas; e 

VII – exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelas normas internas da CVM. 

§ 1° A análise prevista no inciso IV deverá ser realizada pelos integrantes do CEGEP, sem a 
participação do Presidente, devendo ao final ser apresentada proposta de decisão. 

§ 2° A proposta de decisão mencionada no parágrafo anterior deverá ser submetida à aprovação 
do Presidente, que decidirá em última instância. 

Art. 4º  No âmbito da política de provisão e de movimentação de pessoal, constituem 
atribuições do CEGEP: 

I – decidir sobre eventuais propostas relativas ao aumento do quantitativo de pessoal da 
Autarquia; 
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II – decidir sobre o perfil profissional desejado e o quantitativo de vagas por área de 
especialização nos processos de seleção para provimento dos cargos efetivos da Autarquia; 

III – decidir sobre os critérios quantitativos e qualitativos de alocação dos servidores nos 
componentes organizacionais, com base em análise prévia realizada pela Gerência de Recursos 
Humanos – GAH; 

IV – aprovar o edital do concurso de seleção; 

V – aprovar o edital de concurso de remoção; e 

VI – aprovar e homologar o edital de classificação do concurso de remoção. 

Art. 5º  No âmbito da política de gestão de carreira, constitui atribuição do CEGEP deliberar 
sobre critérios relativos à progressão funcional e à promoção de pessoal, observada a legislação 
específica. 

Art. 6º  No âmbito da política de gestão de desempenho, constitui atribuição do CEGEP  
analisar os resultados dos ciclos de avaliação de desempenho frente à evolução dos resultados 
do desempenho institucional e indicar medidas para o alcance do alinhamento de expectativas e 
resultados. 

Art. 7º  No âmbito da política de capacitação dos servidores, constituem atribuições do CEGEP: 

I – aprovar o Plano Plurianual de Capacitação; 

II – supervisionar a execução e acompanhar os resultados do Plano Plurianual de Capacitação, 
com base em relatórios de avaliação elaborados pela Divisão de Capacitação - DICAP; 

III – decidir sobre as propostas de ajustes e alterações decorrentes da revisão bienal do Plano 
Plurianual de Capacitação; 

IV – aprovar o planejamento anual das ações de capacitação; 

V – decidir sobre questões relacionadas à priorização de área ou servidores na participação de 
treinamentos específicos e com vagas limitadas, em consonância com os objetivos estratégicos 
e as metas institucionais fixadas pela CVM, ressalvadas as indicações em atividades 
extemporâneas e que tenham trâmite junto à Superintendência Geral - SGE; 

VI – excepcionar os requisitos de participação nos programas de capacitação estabelecidos pela 
CVM e não previstos na Lei nº 8.112/90, inclusive autorizando participações acima dos 
quantitativos máximos definidos em norma; 

VII – definir cursos prioritários e diretrizes adicionais para o Programa de Educação Regular; 

VIII – determinar eventuais alterações dos incentivos educacionais cujos valores e percentuais 
de reembolso ultrapassem os limites previstos nas normas pertinentes; 

IX – definir o quantitativo de bolsas de estudos do Programa de Educação Regular e para 
atividades de treinamento externo, bem como, no último caso, as formas de reembolso, e os 
períodos de acesso a tais incentivos, a serem ofertadas no âmbito do Programa de Recompensas 
e o Pacote de Benefícios para Gestores; e 
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X – definir o percentual de servidores por unidade que poderão, anualmente, afastar-se para 
fruição de licença para capacitação. 

Art. 8º  No âmbito do programa de recompensas, constitui atribuição do CEGEP revisar as 
relações de atividades extraordinárias e de incentivos previstas na norma interna que trata do 
tema. 

Art. 9º  No âmbito do programa de gestão, na modalidade de teletrabalho, constituem 
atribuições do CEGEP: 

I – autorizar a adesão das unidades ao programa; 

II – requisitar aos titulares de unidades informações e dados sobre o andamento e os resultados 
do programa em suas respectivas áreas; 

III – cancelar a participação de unidades no programa, justificando a decisão tomada; e 

IV – tomar ciência e avaliar os resultados consolidados do programa, registrados em relatório 
trimestral elaborado pela Superintendência Administrativo-Financeira – SAD. 

 

Capítulo III - Da composição 

Art. 10. Integram o Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEP: 

I – o Presidente – PTE; 

II – o titular da Superintendência Geral – SGE; 

III – o titular da Superintendência de Planejamento – SPL; 

IV – o titular da Superintendência Administrativo-Financeira – SAD; 

V – um ocupante de função comissionada do poder executivo nível 4, escolhido pelos membros 
permanentes do CEGEP; e 

VI – um representante do quadro efetivo da CVM, não titular de cargo ou função comissionada. 

§ 1° Terão assento permanente no CEGEP os membros referidos nos incisos I a IV, enquanto os 
representantes a que se referem os incisos V e VI serão designados para mandato de 2 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado por mais um período de mesmo prazo, por meio de portaria do 
Presidente da CVM. 

§ 2° Nas hipóteses de ausência, de afastamento ou de impedimento dos membros referidos nos 
incisos I a IV, atuarão nas atribuições do CEGEP os substitutos formalmente designados. 

§ 3º No julgamento dos eventuais recursos interpostos quanto aos resultados das avaliações 
individuais de desempenho, comporá o Comitê, em substituição ao membro referido no item VI 
do caput, um servidor ocupante de cargo de nível superior ou de nível intermediário, não titular 
de cargo ou função comissionada, indicado pelo Sindicato Nacional dos Servidores da CVM – 
SINDCVM. 
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§ 4° O membro referido no inciso VI será indicado pelos servidores do quadro efetivo da CVM,  
por meio de processo seletivo a ser regulamentado pelo Comitê. 

§ 5° Para cada representante referido nos incisos V e VI haverá um suplente, cuja seleção será 
realizada nos termos do parágrafo anterior, sendo designado para mandato de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado por mais um período de mesmo prazo, por meio de portaria do 
Presidente da CVM. 

§ 6º A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) indicará um Procurador 
Federal para assessorar o CEGEP, quando solicitada, sem prejuízo de submissão de consulta 
formal à Procuradoria para elaboração de manifestação conclusiva, caso necessário. 

Art. 11. Na escolha dos membros a que se refere o artigo 10, incisos V e VI, e § 4º e § 5º, 
deverão ser observados os seguintes requisitos: 

I – ter concluído o estágio probatório; e 

II – não estar respondendo a processo administrativo disciplinar. 

 

Capítulo IV - Do funcionamento 

Art. 12. O CEGEP funcionará em caráter permanente e será coordenado pelo Presidente, 
cabendo ao titular da Superintendência Administrativo-Financeira a coordenação executiva das 
atividades. 

Art. 13. As reuniões de trabalho serão realizadas bimestralmente e, extraordinariamente, a 
qualquer tempo, por convocação de seu Coordenador Executivo, ou mediante requerimento de 
qualquer integrante do Comitê. 

Parágrafo único. As atas das reuniões do CEGEP serão divulgadas na intranet até 30 (trinta) 
dias após sua realização, devendo indicar as decisões tomadas, ressalvadas as informações que, 
em virtude de seu caráter pessoal, sigiloso ou estratégico, não possam ser divulgadas. 

Art. 14. As decisões do CEGEP serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao 
Presidente o voto de qualidade. 

Art. 15. A GAH e a DICAP atuarão junto ao CEGEP com a função de orientação, apoio e 
assessoramento em assuntos técnicos, além de secretariado das reuniões. 

Art. 16. O CEGEP poderá constituir grupos técnicos de trabalho para elaboração de 
documentos, estudos e normativos atinentes à gestão de pessoas, com participação de 
representantes da GAH e da DICAP. 

 

Capítulo V - Disposições Transitórias 

Art. 17. O CEGEP deverá adotar todas as providências para o ajuste dos normativos vigentes 
que se façam necessárias após a publicação da presente Portaria. 
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Capítulo VI - Disposições Finais 

Art. 18. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Original assinado por 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente em exercício  
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 101, DE 26 DE JULHO 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 as promoções por mérito, relacionadas abaixo, com vigência a partir do início do 
expediente de 1º de agosto de 2017. 

NOME CARGO EFETIVO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL
Gustavo Henrique Gori Maia Analista A III B I 
Lenise Saraiva de Vasconcelos Costa Inspetor A III B I 
 

Original assinado por 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente em exercício 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 103, DE 26 DE JULHO 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  GABRIELA 
MENEZES ZACARELI, matrícula SIAPE nº 02027311-8, agente executivo, com fundamento no 
Ofício nº 23/2017/PAD, 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, em especial aqueles apurados no 
âmbito do Processo SEI nº 19957.008961/2016-67. 

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 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente em exercício 

 
  



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 13. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 864, de 1º de agosto de 2017 

PORTARIA CVM/SGE/Nº 166, DE 17 DE JULHO DE 2017 

O Superintendente Geral da Comissão de Valores Mobiliários, tendo em vista a delegação de 
competência conferida pela PORTARIA/CVM/PTE/Nº 122, de 10 de agosto de 2015, e com base 
no art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com nova redação dada pela Lei nº 9.527, 
de 10 de dezembro de 1997, e pelo disposto na Portaria/CVM/PTE nº 50, de 27 de abril de 2017, 
resolve: 

Art. 1º  Designar os seguintes servidores para atuar no âmbito do Sistema Protocolo Integrado, 
conforme o disposto no art.° 4 da Portaria Interministerial MJ/MP n° 2.320, de 30 de dezembro de 
2014: 

I - ELIZABETH MESSIAS FEITOSA, matrícula n° 1476592, Chefe da Seção de Documentação 
SOI/COD; e 

II – FELIPE DA COSTA FELIX, matrícula n° 1716452, Analista da Seção de Documentação 
SOI/COD. 

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

 

Original assinado por 

ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS 
Superintendente Geral 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 41, DE 18 DE JULHO DE 2017 

O Superintendente Administrativo-Financeiro em exercício, 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 MARCOS MASSAITI KITAMURA, matrícula SIAPE nº 
1067673 e CPF nº 010.876.698-16, da função de fiscal técnico do Contrato CVM nº 17/2014, 
celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a empresa SANTA LÚCIA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL 
LTDA – ME, CNPJ nº 08.604.419/0001-64, que tem por objeto a prestação de serviços de 
motorista para a Regional da CVM de São Paulo. 

Art. 2º  DESTITUIR o servidor MARCOS JOSE MICHELS, matrícula SIAPE nº 2055619 e 
CPF nº 113.456.988-28, da função de fiscal administrativo do contrato acima descrito. 

Art. 3º  DESIGNAR o servidor MARCOS JOSE MICHELS, matrícula SIAPE nº 2055619 e 
CPF nº 113.456.988-28, para atuar como fiscal técnico, nos termos da Instrução Normativa n.º 
2, de 30 de abril de 2008, na execução do contrato acima descrito. 

Art. 4º  DESIGNAR o titular da CAR-SP para atuar como fiscal administrativo, nos termos da 
Instrução Normativa n.º 2, de 30 de abril de 2008, na execução do contrato acima descrito. 

Art. 5º  Com as alterações acima, a fiscalização passará a ser exercida pelos seguintes 
servidores, nas seguintes funções: 

Gestor Titular da CAR-SP  

Fiscal Técnico 

Marcos Jose Michels 

Matrícula SIAPE: 2055619 

CPF: 113.456.988-28 

Fiscal Administrativo 
Titular da CAR-SP 

  

Art. 6º  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 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Superintendente Administrativo-Financeiro 

 

  



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 15. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 864, de 1º de agosto de 2017 

PORTARIA CVM/SAD/Nº 42, DE 18 DE JULHO DE 2017 
 

O Superintendente Administrativo-Financeiro em exercício, 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 FREDERICO SHU, matrícula SIAPE nº 017219981 e CPF nº 
013.620.397-30, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a contratação de empresa para 
prestação de serviços de pesquisa online SurveyMonkey, na categoria GOLD, efetuada entre a 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a SURVEYMONKEY BRASIL INTERNET 
LTDA, CNPJ n.º 19.184.315/0001-64, conforme Nota de Empenho n.º 2017NE800473, emitida 
no Processo de Compras NUP 19957.005857/2017-00. 
 
Art. 2º  DESIGNAR o servidor MARCELO RONCHINI BRITO, matrícula SIAPE nº 755249 e 
CPF nº 440.438.307-00, para acompanhar e fiscalizar, como substituto, a execução da 
contratação acima descrita nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

Original assinado por 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Superintendente Administrativo-Financeiro 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 43, DE 28 DE JULHO 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 o titular da CAR-SP para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução 
do Contrato CVM nº 10/2017, celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e 
a empresa AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº 
09.632.388/0001-18, que tem por objeto a prestação de serviços de motorista para a Regional da 
CVM de São Paulo. 

Art. 2º  DESIGNAR a servidora IVETE TAVARES CAMÕES, matrícula SIAPE nº 761266 e 
CPF nº 447.519.668-04, 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 


