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ABONO PERMANÊNCIA 
 

Concessão de Abono Permanência ao servidor HAMILTON LEAL BRAZ, Inspetor, a partir de 
14/06/2017, com fundamento no art. 3º da EC n. 47/2005 e com base na Nota Informativa nº 
412/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 20 de setembro de 2013, conforme Processo SEI nº 
19957.006509/2017-41  
 

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 14 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 15 

subsequente, seção 2, p. 32: 

 
- DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO, Superintendente de Relações com Investidores 
Institucionais, no período de 02 a 08 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de 
participar do Executive Program on "How to Increase your Supervision Effectiveness", que se 
realizará em Madri, Espanha. As despesas com passagens serão custeadas pelo próprio servidor. 
(Processo SEI 19957.006546/2017-50). 

 
CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

Período de: julho de 2017 

 
 

SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  
DE DIÁRIAS 

   
Adriana Cristina Dullius Britto 000646/17 1,5 
Alan Costa Miranda 000619/17 0,5 
Alexandre Pinheiro dos Santos 000565/17 0,5 
Ana Cristina Ribeiro da Costa Freire 000566/17 2,5 
Andreia Lais de Melo Silva Vargas 000574/17 0,5 
Antonio Lopes Emygdio 000608/17 1,5 
Bolivar Abrantes Vivacqua 000583/17 0,5 
Camila Rossini Pantera 000580/17 1,5 
Caroline Stumpf Buaes 000578/17 1,5 
Celso Luiz Rocha Serra Filho 000598/17 0,5 
Claudia de Oliveira Hasler 000641/17 0,5 
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SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  
DE DIÁRIAS 

   
Daniel Walter Maeda Bernardo 000549/17 1,5 
Daniel Walter Maeda Bernardo 000564/17 1,5 
Daniel Walter Maeda Bernardo 000600/17 1,5 
Darcy Carlos de Souza Oliveira 000589/17 0,5 
Elizabeth Messias Feitosa 000582/17 0,5 
Elizabeth Messias Feitosa 000594/17 0,5 
Elzi Helene Monjardim Amigo 000622/17 2,5 
Erico Lopes dos Santos 000568/17 2,5 
Fernando Feitosa Rangel 000599/17 0,5 
Florisvaldo Justino Machado Gonçalves 000615/17 2,5 
Francisco Jose Bastos Santos 000550/17 2,5 
Francisco Jose Bastos Santos 000558/17 2,5 
Frederico Pinto Novaes 000595/17 1,5 
Gisele Fernandes Cardoso Mink 000596/17 1,5 
Gustavo Machado Gonzalez 000620/17 2,5 
Gustavo Machado Gonzalez 000630/17 1,5 
Gustavo Machado Gonzalez 000634/17 1,5 
Gustavo Machado Gonzalez 000640/17 2,5 
Gustavo Rabelo Tavares Borba 000586/17 0,5 
Henrique Balduino Machado Moreira 000616/17 0,5 
Iury Roberto Soares Santos 000614/17 2,5 
Jorge Alexandre Casara 000584/17 0,5 
Jorge Alexandre Moreira 000623/17 2,5 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000569/17 1,5 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000581/17 0,5 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000585/17 0,5 
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco 000611/17 0,5 
Jose Carlos Bezerra da Silva 000528/17 0,5 
Leonardo Jose Mattos Sultani 000571/17 0,5 
Leonardo Montanholi dos Santos 000593/17 1,5 
Leonardo Porciúncula Gomes Pereira 000591/17 2,5 
Leonardo Porciúncula Gomes Pereira 000609/17 0,5 
Marcelo Gomes Garcia Lopes 000576/17 2,5 
Marco Antonio Cesar Bonomo 000577/17 0,5 
Marcos Galileu Lorena Dutra 000612/17 1,5 
Maria Lucia Macieira de Mello 000624/17 0,5 
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SERVIDOR REQUISIÇÕES 
QUANTIDADE  
DE DIÁRIAS 

   
Mario Luiz Lemos 000607/17 0,5 
Michelle da Rocha Faria Correa 000625/17 2,5 
Milla Bezerra de Aguiar 000610/17 0,5 
Nathalie de Andrade Araujo Matoso Vidual 000579/17 2,5 
Pablo Waldemar Renteria 000645/17 1,5 
Paulo Roberto Bonin 000559/17 0,5 
Paulo Roberto Gonçalves Ferreira 000529/17 0,5 
Philip Araujo Silberman 000588/17 0,5 
Thiago Paiva Chaves 000562/17 1,5 
Vera Rita de Mello Ferreira 000575/17 0,5 

 
CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

 
NOME PERÍODO 

 INÍCIO TÉRMINO 
   
Amanda da Silva Esposito 10.07.2017 10.07.2017 
   
Teodoro Gomes Santos 13.07.2017 13.07.2017 
   

 
FÉRIAS 

 

 NOME                                                PERÍODO DE FRUIÇÃO        
   
Gustavo Henrique Gori Maia  17/07/2017 a 24/07/2017 

 
Rogerio Carneiro Mota Correa      
 

 18/08/2017 a 06/09/2017 

 
Cyntia Santuchi Peixoto   
Fabrício Loureiro Claudino           
Eduardo Gabriel Maia Junior  
Glaucilene Cherem da Cunha      
Marcos Galileu Lorena Dutra      
Amanda da Silva Espósito      
John Yuh Ting                     
Carlos Jose Fleury de Siqueira Silva 

 21/08/2017 a 06/09/2017 

21/08/2017 a 28/08/2017 

21/08/2017 a 19/09/2017 

21/08/2017 a 01/09/2017 

21/08/2017 a 25/08/2017 

21/08/2017 a 06/09/2017 

21/08/2017 a 06/09/2017 

21/08/2017 a 01/09/2017 
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Leonardo Jose Mattos Sultani        
 

21/08/2017 a 29/08/2017 

 
Felipe da Costa Felix  
 

 22/08/2017 a 06/09/2017 

 
Gabriela Menezes Zacareli            
 

 24/08/2017 a 08/09/2017 

 
Antonio Carlos Miranda               
 

 25/08/2017 a 01/09/2017 

 
Lívia Skora Cataldo de Castro        
Moises Washington de Oliveira 
Daniel Augusto Jonssen   
Giovanni Finetti Lopes das Chaga 
Alexandre Fortes                     
Joao Luis Almeida Paiva              
Saulo Prokesch                
Osvaldo Zanetti Favero Junior        
Rogerio Vicentin Ferraz de Oliveira  
 

 28/08/2017 a 01/09/2017 

28/08/2017 a 06/09/2017 

28/08/2017 a 06/09/2017 

28/08/2017 a 02/09/2017 

28/08/2017 a 06/09/2017 

28/08/2017 a 06/09/2017 

28/08/2017 a 30/08/2017 

28/08/2017 a 06/09/2017 

28/08/2017 a 06/09/2017 

 

Marina Bispo Tavares            
 

 29/08/2017 a 07/09/2017 

 
Carolina de Sousa Cardoso 
 

 31/08/2017 a 19/09/2017 

 
INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS 

 
Interromper, por necessidade de serviço, no dia 07 de agosto de 2017, as férias do servidor 
Mauricio Novaes de Faria, cujo período foi publicado no Boletim de Pessoal nº 864, de 01 de 
agosto de 2017, conforme despacho PTE constante do processo SEI nº 19957.006823/2017-24. 

 
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

 
NOME LOTAÇÃO PERÍODO DE 

FRUIÇÃO 
PORTARIA SGE 

    
João Luís Almeida Paiva GMN 02.10 a 30.12.2017 Nº 178, de 11.08.2017 
    

 
REMOÇÃO 

 
GUSTAVO MACHADO GONZALEZ, Diretor, DAS 101.5, removido, a pedido, do Colegiado 
(COL), na Sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, para o mesmo componente organizacional, em 
São Paulo, a partir da data de hoje, conforme Portaria/CVM/PTE/107, de 11 de agosto de 2017. 
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SUBSTITUIÇÃO 
 

LUCIANA SILVA ALVES, Procuradora Federal, designada para responder pela Procuradoria 
Federal Especializada (PFE), no período 06 a 11 de outubro de 2017, por motivo de férias do 
titular, Celso Luiz Rocha Serra Filho, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 177, de 08 de agosto de 
2017. 

MILLA BEZERRA DE AGUIAR, Subprocuradora-Chefe (GJU-4), FCPE 101.3, designada para 
responder, cumulativamente, pela Procuradoria Federal Especializada (PFE), no período 13 a 27 
de outubro de 2017, por motivo de férias do titular, Celso Luiz Rocha Serra Filho, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 176, de 08 de agosto de 2017. 

 
 
 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Gerente de Recursos Humanos 
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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 104, DE 03 DE AGOSTO DE 2017 

O PRESIDENTE INTERINO 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 agosto de 2017. 

NOME CARGO EFETIVO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL
Cynthia Barião da Fonseca Braga Analista B I B II 

 
 
 
 

Original assinado por 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente interino 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 108, DE 16 DE AGOSTO DE 2017 

Dispõe sobre a descrição das atribuições do cargo de Agente Executivo da Comissão de Valores 
Mobiliários. 

O PRESIDENTE INTERINO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de julho 
de 1977 e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, resolve:  

Art. 1º Regulamentar, na forma disciplinada nesta Portaria, respeitada a legislação em vigor, as 
atribuições desempenhadas pelos ocupantes do cargo de Agente Executivo desta CVM, 
caracterizando-as como atividades não especializadas e atividades de suporte especializado aos 
cargos de nível superior.  

 
§ 1º As atividades não especializadas a que se refere o caput deste artigo podem ser realizadas em 
sua completude pelos Agentes Executivos, bem como em apoio aos demais servidores públicos 
em exercício na CVM. 

 
§ 2º As atividades de suporte especializado a que se refere o caput deste artigo são de atribuição 
geral dos Agentes Executivos, e destinam-se a dar suporte às atividades decorrentes das 
atribuições definidas no art. 71 da Lei 11.890/2008, sem prejuízo das atuais atribuições. 

Art. 2º Caracterizam-se como atividades de suporte especializado aquelas que demandam 
conhecimentos específicos para sua execução, os quais não são de domínio geral e estão 
estritamente vinculadas às missões legais da CVM, exigindo elevado grau de conhecimento da 
Administração Pública Federal, desta Autarquia e da legislação pertinente, bem como aquelas que 
possuem conteúdo de trabalho específico e indelegável, dado que, por disposição legal ou por sua 
natureza, só podem ser executadas por servidores públicos. 

§ 1º As atividades de suporte especializado dividem-se em: 

I - atividades finalísticas: são aquelas relacionadas diretamente aos macroprocessos de 
Normatização, Registro, Supervisão, Sanção e Orientação, vinculadas à sua missão institucional e 
mandatos legais, conforme rol exemplificativo a seguir, destinadas a oferecer suporte 
especializado para: 

a) verificação da regularidade e tempestividade da documentação apresentada por 
companhias registradas na CVM, fundos de investimento, auditores independentes e 
outros participantes do mercado de valores mobiliários, em cumprimento às políticas de 
transparência estabelecidas pela CVM; 

b) verificação do cumprimento das exigências previstas na legislação para registro e 
credenciamento de participantes e de ofertas públicas no âmbito do mercado de valores 
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mobiliários; 

c) ações de fiscalização, especialmente quando os participantes não cumprem exigências 
relacionadas à supervisão; 

d) cobrança da atualização de documentos de apresentação obrigatória à CVM por parte de 
empresas, intermediários, investidores e outros participantes do mercado, apoiando o 
processamento de notificações formais em suporte convencional ou eletrônico; 

e) controle da integridade e consistência das bases de dados referentes a registro, 
credenciamento ou recepção de relatórios padronizados de companhias registradas na 
CVM, investidores institucionais, auditores independentes, bolsas de valores, corretoras, 
distribuidoras e demais intermediários, assim como de todos os outros segmentos do 
mercado submetidos ao acompanhamento da CVM; 

f) coleta e organização de informações de fundos de investimento, auxiliando na atividade 
de supervisão desses veículos de investimento coletivo; 

g) desenvolvimento de relatórios de análise quantitativa de dados referentes a fundos de 
investimento, para auxílio às ações de supervisão; 

h) realização de inspeções; 

i) condução de inquéritos, incluindo a etapa de intimação e tomada de depoimentos, bem 
como no atendimento especializado aos envolvidos em Processos Sancionadores e de 
Inspeção, e no esclarecimento de dúvidas quanto a aspectos normativos e procedimentais 
correlatos; 

j) controle das atividades e tramitação dos Processos Sancionadores e de Inspeção, durante 
todo o seu tempo de duração, incluindo bancos de dados e relatórios de 
acompanhamento; 

k) controle e gestão das propostas de Termo de Compromisso e no esclarecimento de 
dúvidas quanto a aspectos normativos e procedimentais correlatos, bem como elaborar 
minutas de documentos de apoio e relatórios para subsidiar a discussão das propostas; 

l) verificação do ingresso de recursos de Termos de Compromissos, bem como se eles 
foram atualizados de acordo com as cláusulas do Termo; 

m) prestação de informações especializadas a investidores e ao público externo em geral; 

n) execução das atividades educacionais no âmbito do mercado de valores mobiliários; 

o) abertura de processo de pedido de registro de auditoria e inclusão de responsável técnico, 
a partir da realização de uma pré-análise da documentação; 
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p) verificação da documentação de empresas de auditoria quando da solicitação de alguma 
alteração contratual; 

q) consolidação das Instruções CVM, quando houver alterações; 

r) tratamento de consultas, questionários e pesquisas relacionadas às atividades finalísticas 
da CVM que sejam enviadas ou respondidas pela Autarquia; 

s) processos de diligência ou investigação internacional; 

t) elaboração de relatórios de atividades finalísticas, como o relatório semestral de 
Supervisão Baseada em Risco (SBR) e relatório trimestral de Enforcement; 

u) levantamento das atividades de Enforcement realizadas pela CVM e pela BMF&F 
Bovespa Supervisão de Mercados (BSM) em intermediários, utilizado para aferição da 
necessidade de solicitações de inspeção, envio de ofícios de alerta ou instauração de 
processo; 

v) análise prévia e encaminhamento interno de ofícios judiciais e outros documentos 
enviados à CVM acerca de bloqueio, desbloqueio e informações referentes a valores 
mobiliários; 

w) gerenciamento do Sistema de Informações ao Cidadão (e-SIC) e do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (SAC) da CVM, reencaminhando e prorrogando pedidos 
quando necessário, recepcionando e encaminhando os pedidos ou recursos às áreas 
técnicas,  e inserindo e classificando as respostas recebidas das áreas técnicas do sistema. 

II - atividades de gestão e logística: são aquelas relacionadas diretamente aos macroprocessos de 
Planejamento, Controle, Pessoas, Informações, Finanças e Bens e Serviços, conforme rol 
exemplificativo a seguir, destinadas a oferecer suporte especializado para: 

a) elaboração de controles que subsidiam o relatório anual, divulgado para o mercado, que 
contém o perfil das reclamações recebidas pela CVM; 

b) concessão de permisionamento de rede e de sistemas internos e externos, criação de 
logins, diretórios, grupos de acesso a diretórios na rede e de caixas postais de correio 
eletrônico; 

c) elaboração do orçamento e na execução orçamentária; 

d) realização de teste de software e na inspeção de qualidade em sistemas informatizados; 

e) verificação da aderência das notas fiscais atestadas às cláusulas contratuais, para 
posterior envio do processo ao ordenador de despesas, para autorização do pagamento; 

f) execução dos procedimentos necessários ao pagamento de despesas, desdobrando e 
detalhando a classificação contábil de seus itens constitutivos, efetuando os registros no 
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Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e anexando ao correspondente 
processo os documentos que se fizerem necessários; 

g) liberação de suprimento de fundos, incluindo sua instrução processual; 

h) realização de processos licitatórios, elaborando minutas de editais, prestando 
atendimento a fornecedores, executando as etapas do processo licitatório previstas em 
lei, recebendo e respondendo recursos e providenciando a publicidade necessária; 

i) controle do cumprimento dos prazos de contratos de serviços acordados entre a CVM e 
outras pessoas físicas ou jurídicas, assim como a lisura e a qualidade da execução; 

j) gestão de sistemas de registros funcionais de servidores, estagiários e outros 
profissionais a serviço da CVM, providenciando a adequação dos assentamentos às 
exigências legais e aos padrões de gestão estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; 

k) processos de ingresso e saída de servidores e estagiários, com a elaboração da 
documentação e desenvolvimento dos procedimentos necessários para a atividade; 

l) atividades técnico-administrativas necessárias à elaboração da Folha de Pagamentos, 
gestão de benefícios, controle de férias e frequência, à realização periódica de ciclos de 
avaliação de desempenho e de estágio probatório, à concessão de promoções e 
gratificações e à execução de outras operações na estrutura de cargos e salários e bolsas 
de estagiários;  

m) viabilização da participação de servidores da CVM em ações de capacitação, instruindo 
processos de concessão de treinamento ou de licença para capacitação, providenciando o 
levantamento de informações e a contratação de serviços educacionais, prestando 
suporte logístico à realização de eventos de treinamento no âmbito da CVM e mantendo 
controles administrativos das despesas efetuadas e dos eventos efetivamente concluídos; 

n) gestão de aposentadorias e pensões, contemplando a contagem, registro, averbação e 
enquadramento legal de tempo de serviço e de contribuição, bem como na concessão de 
abono permanência e, também, na elaboração de informativo mensal destinado a 
aposentados e pensionistas da CVM; 

o) atuação como fiscal de contratos de pagamento, encaminhando faturas para liquidação, 
dados de utilização e elaborando relatórios periódicos; 

p) aquisição de produtos e serviços de pequeno vulto por meio de suprimento de fundos; 

q) vistorias e manutenção das instalações da CVM, buscando detectar situações que 
necessitem intervenção técnica; 

r) alterações de layouts, auxiliando na coordenação de processos de mudança de 
mobiliários; 

s) execução das ordens de serviço; 

t) gestão e controle de almoxarifado central da CVM; 
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u) apoio logístico à CVM - Brasília, mediante lançamento de informações nos sistemas 
utilizados; 

v) elaboração ou revisão de minutas de atas de reuniões técnicas; 

w) elaboração de Termos de Referência ou Projetos Básicos para compra de produtos ou 
contratação de serviços; 

x) lançamento de pedidos de passagens aéreas e diárias no Sistema de Concessão de Diárias 
e Passagens (SCDP), bem como a prestação de contas de viagem dos servidores da área, 
além da realização de consultas e levantamentos; 

y) certificação dos documentos emitidos pelo SIAFI, referentes a registro de atos e fatos de 
execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

z) prestação de informações especializadas ao público interno, elaborando relatórios ou 
resumos, quando necessário; 

aa) instrução dos processos de afastamento do país, para envio ao Ministério da Fazenda, 
assim como fornecimento de suporte no esclarecimento de dúvidas quanto a aspectos 
normativos e procedimentais pertinentes; 

bb) publicação no Diário Oficial na União dos atos da CVM; 

cc) atendimento às diligências demandadas pela auditoria interna e órgãos de controle; 

dd) levantamento e organização de dados para atendimento às solicitações internas e 
externas acerca de informações específicas sobre diretrizes orçamentárias, orçamento, 
execução orçamentária; 

ee) prospecção e organização de informações utilizadas para a formatação e envio do 
Relatório de Gestão e Relatório Anual; 

ff) elaboração e monitoramento do orçamento da CVM, das Diretrizes Orçamentárias  e do 
Plano Plurianual, por meio do fornecimento de informações e lançamento de dados em 
sistemas disponibilizados para este fim, bem como efetuar o cadastramento dos pedidos 
de solicitação de crédito orçamentário; 

gg) levantamento periódico de apropriação de custos, bem como outras atividades de 
acompanhamento financeiro e orçamentário de contratos; 

hh) prospecção e avaliação de ferramentas informatizadas de auxílio à gestão, bem como de 
modelos de documentação de ativos de tecnologia da informação; 

ii) definição do grau de confidencialidade em documentos internos para fins de concessão 
de vista;  

jj) revisão, repactuação e reajuste de contratos,  por meio da análise da pertinência das 
solicitações dos fornecedores e a instrução dos respectivos processos administrativos; 

kk) atualização dos dados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
(SICAF) a partir da documentação apresentada pelos fornecedores, emitindo as respectivas 
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certidões comprobatórias; 

ll) instrução de processos de dispensa, inexigibilidade ou demais destinados à emissão de 
empenho, acompanhando a sua tramitação e registrando a contratação no Sistema 
Comprasnet; 

mm) pedidos de abertura de contas vinculadas; 

nn) gestão da relação de fiscais de contratos, mediante atualização e elaboração das 
respectivas portarias, de acordo com o solicitado pelas áreas demandantes; 

oo)     instrução de processos para a prorrogação e alteração de contratos, de acordo com a 
legislação pertinente; 

pp) instrução dos processos administrativos relacionados à cobrança de taxa de fiscalização e 
multas aplicadas pela CVM, restituição e compensação de valores, parcelamento dos 
débitos e impugnação contra notificação de lançamento; 

qq) atendimento a devedores, prestando esclarecimentos sobre a legislação pertinente, 
cálculos aplicados na taxa de fiscalização e multas aplicadas pela CVM, e suas 
respectivas formas de pagamento e parcelamento; 

rr) elaboração dos textos de fundamentação legal dos créditos de multa que constam dos 
Termos e Certidões de Dívida Ativa; 

ss) análise de pagamentos decorrentes de conversões em renda de depósito judiciais, no 
âmbito das execuções fiscais, procedendo à análise da respectiva documentação, 
consultando bancos de dados realizando o cálculo da suficiência de seus valores e 
providenciando a devida apropriação dos pagamentos por meio do sistema eletrônico 
que administra a dívida ativa; 

tt) encerramento de processos administrativos fiscais junto ao sistema eletrônico que 
administra a dívida ativa da Autarquia. 

uu) elaboração de relatórios a serem apresentados aos órgãos de controle, através dos dados 
emitidos pelos sistemas eletrônicos de dívida ativa, inclusive com apoio das demais 
áreas técnicas responsáveis no âmbito da CVM; 

Art. 3º Caracterizam-se como atividades não especializadas aquelas que demandam 
conhecimentos de domínio geral, notadamente de cunho administrativo e que são desenvolvidas 
de forma ampla em qualquer organização, cuja natureza não implique em atribuição exclusiva de 
servidores públicos, conforme rol exemplificativo a seguir: 

I - realizar a gestão operacional de arquivos físicos ou digitalizados, observando as exigências 
legais da administração pública e as diretrizes referentes à guarda e à disseminação de 
informações; 
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II - controlar o andamento de processos administrativos (físicos e eletrônicos) desde sua 
instauração até o arquivamento/desarquivamento para concessão de vistas,  providenciando a 
reunião e anexação de documentos, acompanhando todas as etapas da tramitação e atualizando 
controles em bancos de dados informatizados; 

III - exercer atividades de secretariado, contemplando atendimento telefônico, controle de 
agendas, anotação de recados, suporte a reuniões e eventos internos ou externos e outras 
atividades de apoio ao componente organizacional; 

IV - fornecer suporte logístico às atividades de consultoria e assessoramento jurídico;  

V - realizar conferência de documentos, incluindo verificações de preenchimento de planilhas, 
formulários e relatórios de sistemas, para identificação de eventuais divergências; 

VI - providenciar o envio e recebimento de correspondência rotineira interna e externa, tais como 
intimações, memorandos e ofícios, bem como realizar o controle do seu trâmite;  

VII - prestar serviço de atendimento ao público (interno e externo), atuando como atendimento de 
primeiro nível;  

VIII - controlar o recebimento das folhas de frequência dos servidores da área, emitindo o 
respectivo Demonstrativo de Frequência para assinatura do titular do componente organizacional e 
posterior encaminhamento para a Gerência de Recursos Humanos; 

IX - emitir relatórios previamente elaborados em sistemas informatizados; 

X - fornecer suporte básico e de cunho estritamente operacional aos usuários dos sistemas de 
informática;  

XI - realizar transcrição de dados para sistemas informatizados; 

XII - efetuar a gestão patrimonial, do material de escritório e demais itens de reposição da área, 
incluindo pedidos ao almoxarifado central da CVM; 

XIII - atuar no recepcionamento ou levantamento de informações padronizadas, realizando 
agregação e tabulação de dados, bem como a formatação de documentos em modelos previamente 
definidos; 

XIV - realizar consultas em sistemas informatizados, para obtenção de informações ou emissão de 
documentos e certidões; 

XV - elaborar as ordens de serviço dirigidas à Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio para 
atender às necessidades da área; 
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XVI - publicar conteúdo preestabelecido e não editável na Intranet e no site da CVM na Internet; 

XVII - fornecer suporte à análise de pedidos de parcelamento de créditos da CVM;  

XVIII - realizar fotocópia e digitalização de documentos. 

Art. 4º Compete à Gerência de Recursos Humanos efetuar a atualização periódica das atribuições 
desempenhadas pelos ocupantes do cargo de Agente Executivo, bem como avaliar a classificação 
de qualquer nova atividade como não especializada ou de suporte especializado, conforme 
critérios estabelecidos nesta Portaria, por meio de levantamentos junto às áreas envolvidas.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Original assinado por 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente interino 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 44, DE 01 DE AGOSTO 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 no “Curso de Aposentadorias, Pensões e Abono de 
Permanência e Respectivos Cálculos de Benefícios na Administração Pública” para 1 (um) 
servidor, lotado na Gerência de Recursos Humanos (GAH) da SAD, 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 2017NE800578, emitida no Processo 
19957.006366/2017-78. 

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 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 45, DE 02 DE AGOSTO 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 com a inscrição de 20 (vinte) gestores da CVM no curso 
“Liderança 360º: Como Fazer a Diferença na Organização”, do programa de capacitação “N 
Escola de Gestão”, efetuada entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a ENE 
TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI – EPP, CNPJ n.º 05.025.586/0001-62, 
conforme Nota de Empenho n.º 2017NE800582, emitida no Processo 19957.004455/2017-80. 

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 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 46, DE 07 DE AGOSTO 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 os servidores relacionados na tabela abaixo para atuarem, nos termos da 
Instrução Normativa n.º 4, de 12 de novembro de 2010, na execução do Contrato CVM nº 
011/2017, celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a empresa GESET 
COMÉRCIO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E 
DUPLICADORES LTDA – EPP, CNPJ nº 03.914.523/0001-31, que tem por objeto a prestação 
de serviços de reprodução de documentos (outsourcing de impressão). 

Gestor Titular da GST  

Fiscal Técnico 

Vinicius Gagno Lima 

Matrícula SIAPE: 1915732 

CPF: 051.727.457-42 

Fiscal Técnico Substituto 

Luciano Porto Barreto 

Matrícula SIAPE: 1293875 

CPF: 440.326.925-72 

Fiscal Administrativo 

Márcio Gonçalves Martins 

Matrícula SIAPE: 1079978 

CPF: 851.292.757-72 
Fiscal Requisitante Titular da STI  

Art. 2º  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 


