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AFASTAMENTO DO PAÍS 
 

O Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, tendo em vista o Decreto nº 1.387, de 07 de 

fevereiro de 1995, com nova redação dada pelo Decreto nº 3.025, de 12 de abril de 1999, e no 

uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 9º da Portaria nº 530, de 11 de novembro de 

2009, autorizou o afastamento do País de: 

 

� Despacho de 18 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 21 

subsequente, seção 2, p. 29: 

 
- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 
período de 03 a 09 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da 
Reunião do Comitê Permanente 4 e do Grupo Escrutinador da IOSCO, que se realizará em Saint 
Peter Port, Guernsey, Reino Unido. (Processo SEI 19957.007411/2017-10). 
 

� Despacho de 22 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 23 

subsequente, seção 2, p. 28: 

 
- BRUNO BARBOSA DE LUNA, Chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de 
Riscos, no período de 18 a 22 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de 
participar da Reunião do Comitê de Riscos Emergentes da IOSCO, que se realizará em Toronto, 
Canadá. (Processo SEI 19957.007600/2017-84). 
 
- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 
período de 10 a 15 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da 
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Arcabouços de Governança Corporativa do FSB, que se 
realizará em Montreal, Canadá. (Processo SEI 19957.007748/2017-19). 
 
� Despacho de 22 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 24 

subsequente, seção 2, p. 30: 
 
- SERGIO RICARDO SILVA SCHREINER, Inspetor da Superintendência de Relações com o 
Mercado e Intermediários, no período de 07 a 10 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com 
ônus, a fim de participar da Reunião do Derivatives Assessment Team do Financial Stability 
Board, que se realizará em Washington/ D.C, EUA. (Processo SEI 19957.007581/2017-96). 
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� Despacho de 29 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 30 

subsequente, seção 2, p. 53: 

 
- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 
período de 25 a 30 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da 
Reunião do Comitê de Avaliação da IOSCO, que se realizará em Paris, França. (Processo SEI 
19957.008472/2017-96). 
 
- MARCOS GALILEU LORENA DUTRA, Gerente de Acompanhamento de Mercado 2, no 
período de 25 a 29 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da 
Reunião Ordinária do Comitê 3 da IOSCO, que se realizará em Nova Iorque, EUA. (Processo SEI 
19957.008416/2017-51). 
 
- SERGIO RICARDO SILVA SCHREINER, Inspetor da Superintendência de Relações com o 
Mercado e Intermediários, no período de 17 a 21 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com 
ônus, a fim de participar do Grupo de Trabalho em Resiliência Cibernética do CPMI- IOSCO, que 
se realizará em Frankfurt, Alemanha. (Processo SEI 19957.008449/2017-00). 
 

O Presidente interino 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 24 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 28 

subsequente, seção 2, p. 33: 
 
- PATRICK VALPAÇOS FONSECA LIMA, Gerente Geral de Processos, no período de 10 de 
setembro a 09 de outubro de 2017, inclusive trânsito, com ônus limitado, para usufruto de Licença 
para Capacitação, visando participar de Curso de Língua Inglesa na Access English em Toronto, 
Canadá. (Processo SEI no 19957.006680/2017-51) 
 
- AUGUSTO CARLOS CUNHA CORRÊA PINA FILHO, Analista da Superintendência de 
Relações Internacionais, no período de 11 a 15 de setembro de 2017, inclusive trânsito, com ônus 
limitado, para participar como palestrante das Jornadas sobre Crowdfunding y Actividades Fintech 
en Iberoamerica do Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores, que será realizada em La 
Antigua, Guatemala. Todas as despesas do afastamento serão arcadas pelo organizador do evento. 
(Processo no 19957.008140/2017-10) 

 
APOSENTADORIA 

 
ANTÔNIO SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA, Agente Executivo, Nível Intermediário, Classe S, 
Padrão IV, aposentado de forma voluntária do Quadro de Pessoal desta Autarquia, fundamentada 
nos incisos I, II e III do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, publicada no Diário Oficial da 
União, de 6 de julho de 2005. (SEI 19957.006462/2017-16 – Código SISAC 1107143), conforme 
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Portaria CVM/PTE/114, de 22 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 1º de 
setembro de 2017, seção 2, p. 54. 

 
CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

 
NOME PERÍODO 

 INÍCIO TÉRMINO 
   
John Yuh Ting 12.06.2017 12.06.2017 
 19.06.2017 19.06.2017 
 20.06.2017 20.06.2017 
 21.06.2017 21.06.2017 
 27.06.2017 27.06.2017 
 13.07.2017 13.07.2017 
   
Maria Lucia Macieira de Mello 11.07.2017 11.07.2017 
 31.07.2017 31.07.2017 
 01.08.2017 01.08.2017 
 11.08.2017 11.08.2017                                                                                                                             
   
Osvaldo Zanetti Favero Junior 07.07.2017 07.07.2017 
   

 
EXONERAÇÃO 

 
 
RUDRÁ BALMANT FERREIRA DE MOURA, exonerado, a pedido, a partir do dia 23 de agosto 
de 2017, do cargo em comissão de Chefe, DAS 101.1, da Assessoria de Análise Econômica e 
Gestão de Riscos (ASA), na sede desta Autarquia, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 102, de 28 de 
julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto subsequente, seção 2, p. 29. 

 
FÉRIAS 

 

 NOME                                                PERÍODO DE FRUIÇÃO        
   
Anália Cristina B. do Nascimento 
 

 01/09/2017 a 25/09/2017 
 

Joao Henrique Faber de C. Santos  
Fabian Holgado de Pascual Lopez  
Paulo Roberto Rodrigues Alves    
Giovanni Finetti L. das Chagas  
Andre Francisco Luiz de A. Passaro  

 04/09/2017 a 13/09/2017 
04/09/2017 a 06/09/2017 
04/09/2017 a 29/09/2017 
04/09/2017 a 08/09/2017 
04/09/2017 a 08/09/2017 
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Ivan Varga Lima                
Cintia Pereira de Almeida            
Sergio Roberto Manhães Barreto       
Maria Carmen Lobo Estellita          
 

04/09/2017 a 06/09/2017 
04/09/2017 a 08/09/2017 
04/09/2017 a 06/09/2017 
04/09/2017 a 06/09/2017 
 

Vera Lucia Simões Alves P. de Souza 
John Yuh Ting                        
Mauricio Novaes de Faria              
 

 08/09/2017 a 15/09/2017 
08/09/2017 a 15/09/2017 
08/09/2017 a 08/09/2017 
 

Antonio Lopes Emygdio                 
Jorge Barcelos Maia               
Bernardo Celles Cordeiro          
Renato Mello Fagundes             
Leo Cleo Pereira de Mello Filho    
Francisco Carlos S. dos Santos  
Claudio José Paulo                 
 

 11/09/2017 a 29/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 15/09/2017 
11/09/2017 a 29/09/2017 
11/09/2017 a 29/09/2017 
11/09/2017 a 25/09/2017 
 

Fernando D Ambros Lucchesi       
Bruno Baitelli Bruno             
Antonio Lazaro de Souza Santos   
Michelle da Rocha Faria Correa   
Rogerio Soares Dantas dos Santos   
Fabio Arcoverde Carneiro Teixeira  
Reginaldo Pereira de Oliveira      
Alexandre Murray Pinto             
Marco Antonio Velloso de Sousa     
Rodrigo Alvim Andrade                
Renata Dos Santos Leitão             
Carlos Eduardo Ramos da Cruz  
Noemia da Silva                    
Bernardo Augusto Bronstein         
Andre Francisco Luiz de A. Passaro  
Leonardo Blattner Pupo                
Richard Alfred Gollub                 
Gabriela Menezes Zacareli            
Ricardo Takeshi Hoji                 
Ana Beatriz C. Marins Estrella 
Carlos Henrique Butler Braga   
Alexandre Santos de Oliveira   
Ivan Varga Lima               
Maria Lucia Macieira de Mello 
Rogerio Carneiro Mota Correa  
George Hamilton Abib Chemim   
Verônica Silva da Costa           
Claudio do Rego Barros Benevides  
Cynthia Barião da Fonseca Braga   

 11/09/2017 a 18/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 20/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 29/09/2017 
11/09/2017 a 20/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 16/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 16/09/2017 
11/09/2017 a 25/09/2017 
11/09/2017 a 25/10/2017 
11/09/2017 a 19/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 10/10/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 15/09/2017 
11/09/2017 a 17/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 30/09/2017 
11/09/2017 a 28/09/2017 
11/09/2017 a 20/09/2017 
11/09/2017 a 15/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 15/09/2017 
11/09/2017 a 23/09/2017 
11/09/2017 a 30/09/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
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Thiago Macedo Pereira de Matos    
Matheus V. Jacobina Aires 
Gustavo Henrique Gori Maia          
Glauce Cunha de Oliveira             
Juliana Passarelli Alves             
Maria Carmen Lobo Estellita          
Ivete Tavares Camoes                 
 

11/09/2017 a 02/10/2017 
11/09/2017 a 22/10/2017 
11/09/2017 a 22/09/2017 
11/09/2017 a 25/09/2017 
11/09/2017 a 26/09/2017 
11/09/2017 a 20/09/2017 
 

Ovidio Rovella                     
 

 12/09/2017 a 29/09/2017 
 

Saulo Prokesch                 
 

 13/09/2017 a 27/09/2017 
 

Joao Henrique F De Castro Santos  
 

 14/09/2017 a 29/09/2017 
 

 
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

 
 

NOME LOTAÇÃO PERÍODO DE 
FRUIÇÃO 

PORTARIA SGE 

    
Patrick Valpaços Fonseca Lima GGE 10.09 a 09.10.2017 PORT/CVM/PTE Nº 

109, de 17.08.2017 
    
Raul Fernando Salgado Zenha GER-3 18.09 a 01.11.2017 Nº 182, de 18.08.2017 
    

 
NOMEAÇÃO 

 
LUIS MARTINS DA COSTA BERNER, nomeado para exercer o cargo em comissão de Chefe, 
DAS 101.1, na Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos (ASA), com lotação na sede 
desta Autarquia, no Rio de Janeiro, confome  Portaria CVM/PTE/113, de 18 de agosto de 2017, 
publicada no Diário Oficial da União, de 23 subsequente, seção 02, página 29, com posse e 
exercício em 23 de agosto de 2017. 
 
MARCELO SANTOS BARBOSA, nomeado para exercer o cargo em comissão de Presidente, 
DAS 101.6 (PTE), com lotação na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Decreto de 
24 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União de 25 subsequente, seção 02, página 
01, com posse e exercício em 25 de agosto de 2017. 
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REMOÇÃO 
 

AUGUSTO WANDERLEY VILLASCHI, Inspetor, removido, da Gerência de Fiscalização 
Externa 4 (GFE-4) para a Gerência de Projetos (GPE), a partir de 14 de agosto de 2017, conforme 
Memorando nº 008/2017-CVM/SPL, de mesma data. 

DANILO VIEIRA FEITOSA CASTELO BRANCO, Analista, removido, a pedido, da Gerência 
de Acompanhamento de Fundos Estruturados (GIE), na Sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, 
para o mesmo componente organizacional, em São Paulo, a partir do início do expediente do dia 
13 de março de 2018, conforme Portaria CVM/PTE/112, de 17 de agosto de 2017. 

JOSÉ CARLOS MARGALHO MARTINS, Inspetor, removido, da Gerência de Fiscalização 
Externa 2 (GFE-2) para a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), a 
partir de 23 de agosto de 2017, conforme Memorando nº 007/2017-CVM/SFI/GFE-2, de 16 de 
agosto de 2017. 
 
ROSEMARY JEREMIAS DE ANDRADE PACHECO, Agente Executivo, removida, da Gerência 
de Recursos Humanos (GAH) para a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria 
(SNC), a partir de 14 de agosto de 2017, conforme Memorando nº 077/2017-CVM/SAD/GAH, de 
15 de agosto de 2017. 

 
SUBSTITUIÇÃO 

 
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, Gerente, FCPE 101.3, designado para responder, 
cumulativamente, pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), no 
período de 24 a 25 de agosto de 2017, por motivo de afastamento do titular, Francisco José Bastos 
Santos, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 183, de 24 de agosto de 2017. 
 
 
JORGE LUIS DA ROCHA ANDRADE, Gerente, FCPE 101.3, designado para responder 
cumulativamente pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP), no período de 13 a 20 
de agosto de 2017, por motivo de afastamento com fundamento no art. 97, Inciso III, alínea “b” da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, do titular, Fernando Soares Vieira, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 181, de 17 de agosto de 2017. 

 
 
 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Gerente de Recursos Humanos 
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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 110, DE 17 DE AGOSTO DE 2017 

Constitui e regulamenta o funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de 
Segurança em Redes Computacionais da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. 

O PRESIDENTE INTERINO 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 no 327, de 11 de julho de 1977, e considerando: 

a) a portaria CVM/PTE/Nº 162, de 14/10/2015, que institui a Política de Segurança da Informação 
e Comunicações (POSIC) da CVM; 

b) a Instrução Normativa Nº 01 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, de 13/06/2008, que disciplina a gestão de segurança da informação e comunicações no 
âmbito da Administração Pública Federal; 

c) a Norma Complementar Nº 05 à Instrução Normativa Nº 01 do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, de 04/08/2009, que disciplina a criação de Equipe de 
Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR) nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, direta e indireta (APF); e 

d) a Norma Complementar Nº 08 à Instrução Normativa Nº 01 do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, de 19/08/2010, que disciplina o gerenciamento de 
Incidentes de Segurança em Redes de Computadores realizado pelas Equipes de Tratamento e 
Resposta a Incidentes de Segurança em Redes Computacionais – ETIR dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, direta e indireta – APF; resolve: 

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para gestão de incidentes de Segurança da Informação e 
regulamentar a Equipe de Resposta a Incidentes de Segurança em Redes Computacionais da 
CVM, ETIR-CVM, em observância à determinação estabelecida pelo Art. 7º da Política de 
Segurança da Informação e Comunicações da CVM.  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º A missão prioritária da ETIR-CVM consiste em facilitar e coordenar as atividades de 
tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais na CVM, em cumprimento à Política 
de Segurança da Informação e Comunicações da CVM. 

Art. 3º A atividade principal da ETIR-CVM consiste no tratamento de incidentes de segurança em 
redes computacionais, que tem por objeto receber, analisar, classificar, priorizar e responder às 
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notificações e atividades relacionadas a incidentes, bem como atuar de forma proativa na sua 
prevenção e mitigação.  

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA E ESCOPO DE ATUAÇÃO 

Art. 4º O público alvo das atividades pertinentes à ETIR-CVM inclui: 

I – no âmbito interno, os agentes públicos usuários dos serviços de TI e sistemas corporativos que 
exercem suas atividades no âmbito da CVM. A ETIR-CVM se relaciona ainda com os 
componentes organizacionais de tecnologia da informação da CVM e o Comitê de Segurança da 
Informação e das Comunicações da CVM – CSIC; e 

II – no âmbito externo, diversas instituições, a saber: equipes de resposta a incidentes de segurança 
da informação e comunicações da Administração Pública Federal, o Centro de Tratamento de 
Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Administração Pública Federal – CTIR 
GOV, órgãos, entidades e empresas, públicas ou privadas, que tenham contratos, acordos ou 
convênios com a CVM para o intercâmbio de informações; e o Departamento de Segurança da 
Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.  

CAPÍTULO III 
DOS TERMOS E DEFINIÇÕES 

Art. 5º Para fins desta portaria, ficam estabelecidos os seguintes termos e definições, sem prejuízo 
daqueles previamente definidos na POSIC-CVM: 

I – Artefato Malicioso: qualquer programa de computador, ou parte de um programa, construído 
com a intenção de provocar danos, obter informações não autorizadas ou interromper o 
funcionamento de sistemas ou redes de computadores; 

II – Comunidade ou Público Alvo: conjunto de pessoas, setores, órgãos ou entidades atendidas 
pela ETIR; 

III – CTIR GOV: Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança em Redes de 
Computadores da Administração Pública Federal, subordinado ao Departamento de Segurança de 
Informação e Comunicações (DSIC) do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República (GSI); 

IV – Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR): grupo de 
pessoas com a responsabilidade de receber, analisar e responder às notificações e atividades 
relacionadas a incidentes de segurança em redes de computadores; 
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V – Incidente de Segurança da Informação: qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, 
relacionado à segurança dos sistemas de computação ou das redes de computadores; 

VI – Serviço: conjunto de procedimentos, estruturados em um processo bem definido, oferecido à 
comunidade atendida pela ETIR; e 

VII – Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes Computacionais: serviço de 
responsabilidade da ETIR que consiste em receber, filtrar, classificar e responder às solicitações e 
alertas e realizar as análises dos incidentes de segurança, procurando extrair informações que 
permitam impedir a continuidade da ação maliciosa e também a identificação de tendências.  

CAPÍTULO IV 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E MODELO DE FUNCIONAMENTO 

Art. 6º A ETIR-CVM será estruturada da seguinte forma: 

I – a ETIR-CVM ficará vinculada à Superintendência de Tecnologia da Informação – STI; 

II – a ETIR-CVM será composta pelo Gestor de Segurança da Informação e Comunicações e por 
dois profissionais da área de Tecnologia da Informação da CVM, indicados pelo Superintendente 
de Tecnologia da Informação e aprovados pelo Superintendente Geral, cada qual com um 
suplente, sem prejuízo de suas atribuições típicas do cargo, com experiência e conhecimentos 
técnicos compatíveis com a importância da missão da ETIR-CVM; 

III – cada integrante poderá dedicar até quatro horas por semana para atividades regulares e 
proativas da ETIR-CVM; 

IV – os membros titulares e suplentes da ETIR-CVM serão definidos em portaria; e 

V – a ETIR-CVM será coordenada pelo Gestor de SIC, o qual pode delegar essa função a um 
agente responsável, conforme Art. 48, V, da POSIC-CVM. 

Art. 7º O processo de tomada de decisão sobre respostas e medidas a serem executadas em caso de 
incidentes será compartilhado entre o Gestor do Sistema de Informação ou serviço impactado, 
Gestor de Segurança da Informação e Comunicações, e o Coordenador da ETIR-CVM. 

§ 1º Em primeira instância, o Gestor do Sistema de Informação ou serviço impactado será 
consultado; na ausência deste, as decisões serão tomadas pelo Gestor de SIC e, na sua ausência, 
pelo Coordenador da ETIR-CVM. 

§ 2º A fim de evitar a propagação de danos ou efetuar a contenção adequada de um incidente de 
segurança, a ETIR-CVM poderá tomar a decisão de executar medidas emergenciais, sem esperar 
pela aprovação de níveis superiores de gestão. 
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§ 3º Uma vez tomada a decisão mencionada no § 2º, a ETIR-CVM possui plena autonomia para 
adotar as medidas técnicas necessárias para tratamento do incidente e demais providências 
cabíveis. 

§ 4º Em função da gravidade ou impacto do incidente, as ações recomendadas poderão ser 
submetidas à chancela do Superintendente Geral. 

§ 5º A ETIR-CVM auxiliará o processo de tomada de decisão, recomendando procedimentos, 
medidas, ações técnicas a serem executadas para tratamento do incidente, bem como indicando 
eventuais limitações e possíveis consequências em caso de inobservância das recomendações 
sugeridas. 

§ 6º A fim de atender adequadamente ao tratamento de incidentes de SIC, as atividades reativas da 
ETIR-CVM terão prioridade sobre aquelas designadas pelo TCO aos seus respectivos integrantes. 

Art. 8º A ETIR-CVM deverá guiar-se por padrões e procedimentos técnicos e normativos no 
contexto de tratamento de incidentes de rede orientados pelo Centro de Tratamento e Resposta a 
Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Administração Pública Federal - CTIR 
GOV. 

Art. 9º A ETIR-CVM poderá usar as melhores práticas de mercado, desde que estas não conflitem 
com os dispositivos da legislação em vigor. 

CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

Art. 10º Compete à ETIR-CVM: 

I – prover na sede e nas unidades da CVM os serviços definidos no Capítulo V desta portaria, 
observadas as limitações institucionais e tecnológicas; 

II – definir estratégias, propor metodologias, elaborar procedimentos para tratamento e resposta a 
incidentes, tais como análise, avaliação de riscos e vulnerabilidades; 

III – prover ações de monitoramento, auditoria e registro de atividades; 

IV – analisar tecnicamente e monitorar incidentes de segurança da informação; 

V – realizar ou acompanhar testes e verificações em sistemas e serviços de redes computacionais; 

VI – sugerir modificações nos normativos e procedimentos referentes à segurança da informação e 
das comunicações; 
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VII – realizar reuniões mensais para discussão e reporte dos principais incidentes de segurança da 
informação ocorridos, ações tomadas, recomendações e lições aprendidas; 

VIII – participar na elaboração de planos institucionais de continuidade de negócio; 

IX – participar de investigações de incidentes de segurança da informação; 

X – identificar e avaliar os riscos decorrentes da implementação de mudanças no ambiente 
computacional; 

XI – auxiliar os gestores na tomada de decisão sobre o tratamento de incidentes de segurança da 
informação; 

XII – comunicar a ocorrência de incidentes de segurança ao CTIR GOV; e 

XIII – solicitar informações e providências dos gestores e atores envolvidos no incidente, a 
exemplo de empresas contratadas ou conveniadas, prestadoras de serviço, TCOs, servidores e 
gestores de contratos da CVM. 

Parágrafo único. Na ocorrência de incidentes relevantes, a ETIR-CVM poderá ser comunicada 
fora do horário comercial, inclusive finais de semana e feriados. 

Art. 11º Compete ao Coordenador da ETIR-CVM: 

I – coordenar as atividades e distribuir tarefas aos membros da ETIR-CVM; 

II – coordenar as reuniões mensais ou extraordinárias da ETIR-CVM; 

III – efetuar reportes periódicos ou sob demanda ao CSIC; e 

IV – efetuar a comunicação com organismos externos de resposta a incidentes. 

Parágrafo único. O exercício do encargo de que trata o caput dar-se-á sem prejuízo de suas 
atribuições típicas do cargo. 

Art. 12º Compete ao Gestor de Segurança da Informação e Comunicações: 

I – coordenar a instituição, implementação e manutenção da infraestrutura necessária à Equipe de 
Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais, na CVM, conforme descrito no 
inciso V do art 5º da Instrução Normativa nº 01, do Gabinete de Segurança Institucional, de 13 de 
junho de 2008; 
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II – durante o gerenciamento de incidentes de segurança em redes de computadores, havendo 
indícios de ilícitos criminais, o Gestor de SIC têm como dever, sem prejuízo do disposto no item 6 
da Norma Complementar nº 08/IN01/DSIC/GSIPR e do item 10.6 da Norma Complementar nº 
05/IN01/DSIC/GSIPR: 

a) observar os procedimentos para preservação das evidências; e 

b) priorizar a continuidade dos serviços da ETIR e da missão institucional da CVM, observando os 
procedimentos previstos no inciso acima. 

Parágrafo único.  Após a conclusão do processo de coleta e preservação das evidências do 
incidente, o Gestor de Segurança da Informação e Comunicações deverá encaminhar ao 
Superintendente Geral da CVM o Relatório de Comunicação de Incidente de Segurança em Redes 
Computacionais, atendendo às previsões contidas no item 8 da Norma Complementar nº 
21/IN01/DSIC/GSIPR, com vistas à remessa, de imediato, à autoridade com atribuição para apurar 
os fatos. 

Art. 13º Compete ao Superintendente de Tecnologia da Informação designar entre os membros de 
sua equipe os profissionais que farão parte da ETIR-CVM. 

CAPÍTULO VI 
DOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS 

Art. 14º A ETIR-CVM deve prover, no mínimo, o serviço de Tratamento de Incidentes de Redes 
Computacionais. 

Parágrafo único. O serviço mencionado no caput tem por objetivo manter os sistemas e a estrutura 
de segurança o mais confiável possível. Faz parte deste serviço os procedimentos de receber, 
filtrar, classificar e responder solicitações e alertas, analisando essas informações a fim de 
identificar tendências de ataques. 

Art. 15º A ETIR-CVM deverá oferecer os seguintes serviços complementares, conforme definido 
na Norma Complementar nº 08/IN01/DSIC/GSIPR, observadas as necessidades e limitações 
institucionais, de acordo com a disponibilidade de recursos humanos e técnicos: 

I – identificação e tratamento de vulnerabilidades – recebimento de informações sobre 
vulnerabilidades diversas, objetivando analisar sua natureza, mecanismo de atuação e 
consequências, bem como desenvolver estratégias para detecção e correção dessas 
vulnerabilidades; 

II – emissão de alertas e advertências – divulgação de alertas ou advertências imediatas como uma 
reação diante de um incidente de segurança em redes de computadores ocorrido, visando advertir a 
comunidade ou dar orientações sobre como a comunidade deve agir diante do problema; 
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III – anúncios – divulgação proativa de alertas sobre vulnerabilidades e problemas de incidentes 
de segurança em redes de computadores em geral, cujos impactos sejam de médio e longo prazo, 
possibilitando que a comunidade se prepare contra novas ameaças; 

IV – prospecção ou monitoração de novas tecnologias – monitoramento do uso de novas técnicas 
das atividades de intrusão e tendências relacionadas, visando a identificação de futuras ameaças; 

V – avaliação de segurança – análise detalhada da infraestrutura de segurança em redes de 
computadores e de sistemas de informação da organização com base em requisitos da própria 
organização ou em melhores práticas de mercado (pode incluir: revisão da infraestrutura, revisão 
de processos, análise de aplicativos, avaliação de sistemas de informação, e varredura da rede e 
testes de invasão); e 

VI – detecção de intrusão – análise do histórico de dispositivos que detectam as tentativas de 
intrusões em redes de computadores, com vistas a identificar e iniciar os procedimentos de 
resposta a incidente de segurança em redes de computadores, com base em eventos com 
características pré-definidas, que possam levar a uma possível intrusão. 

Parágrafo único. Os serviços providos pela ETIR-CVM devem ser divulgados pelo Comitê de 
Segurança da Informação e das Comunicações. 

Art. 16º A ETIR-CVM deve observar e adotar, no mínimo, os seguintes aspectos e procedimentos: 

I – registro de incidentes de segurança em redes de computadores: todos os incidentes notificados 
ou detectados devem ser registrados, com a finalidade de assegurar registro histórico das 
atividades da ETIR; 

II – tratamento da informação: o tratamento da informação pela ETIR-CVM deve ser realizado de 
forma a viabilizar e assegurar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da 
informação, observada a legislação em vigor; 
 
III – disponibilidade de recursos: a ETIR-CVM deve possuir os recursos materiais, tecnológicos e 
humanos suficientes para prestar os serviços oferecidos para sua comunidade; e 

IV – capacitação dos membros da ETIR-CVM: os membros da ETIR devem estar capacitados 
para consecução dos serviços oferecidos à comunidade. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17º Assuntos de interesse e incidentes relevantes serão levados ao Comitê de SIC visando, 
principalmente, a definição e atualização de estratégias institucionais para prevenção de incidentes 
similares. 
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Art. 18º Casos omissos serão resolvidos pelo Gestor de SIC, observando-se a POSIC-CVM e a 
legislação em vigor. 

Art. 19º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Original assinado por 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente interino 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 111, DE 17 DE AGOSTO DE 2017 

Dispõe sobre o Manual de Normas e Procedimentos de Segurança da Informação. 

O PRESIDENTE INTERINO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 327, de 11 
de julho de 1977, e considerando o disposto na Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, no Decreto 
no 3.505, de 13 de junho de 2000, na Portaria CVM/PTE/No 162, de 14 de novembro de 2015, 
resolve:  

Art. 1º A CVM adotará o anexo Manual de Normas e Procedimentos de Segurança da Informação, 
que foi aprovado pelo Comitê de Segurança da Informação e das Comunicações (CSIC). 

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

Art. 3º Fica revogada a Portaria CVM/PTE no 77, de 22 de setembro de 2010. 

  

Original assinado por 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente interino 

ANEXO 

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

A Política de Segurança de Informação e das Comunicações (POSIC) da CVM, aprovada em 
14/10/2015, a par de estabelecer as diretrizes gerais acerca o tema, deve ser complementada por 
regras específicas que visam dar maior operacionalidade, assim como estabelecer critérios e 
procedimentos para sua eficiente implementação. Este manual tem por objetivo inserir no âmbito 
da CVM, regras e procedimentos que visam orientar a conduta dos usuários no que se refere à 
Segurança da Informação e das Comunicações e, para tanto, está estruturado por áreas temáticas, 
dispostas nos seguintes capítulos: 

• Capítulo I: Recursos de Tecnologia da Informação (TI) - Estabelece critérios de uso 
aceitável dos recursos de tecnologia da informação disponíveis aos usuários da instituição, 
tais como estações de trabalho, equipamentos portáteis e impressoras; 

• Capítulo II: Controle de Acesso aos Recursos de TI – Define procedimentos e 
parâmetros mínimos para controle de acesso aos recursos de tecnologia da informação, a 
exemplo das contas e senhas de usuário; 
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• Capítulo III: Internet e Intranet – Regulamenta a utilização dos serviços de Internet e 
Intranet, incluindo aspectos de segurança relativos à navegação, acesso e download de 
conteúdo da Internet, redes sociais, compartilhamento de arquivos e outros serviços; 

• Capítulo IV: Correio Eletrônico – Normatiza o uso efetivo e seguro do serviço de 
correio eletrônico corporativo; 

• Capítulo V: Serviços de Rede - Estabelece critérios para a utilização dos principais 
serviços de rede disponibilizados pela CVM, como armazenamento de dados na rede e 
acesso remoto; 

• Capítulo VI: Ativos de Rede – Define critérios de segurança e parâmetros para a gestão 
de equipamentos de rede, tais como servidores de rede e demais equipamentos conectados 
à rede CVM (switches, roteadores, firewalls, videoconferência, câmeras de segurança etc.). 

CAPÍTULO I: RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

SEÇÃO I: DIRETRIZES GERAIS 

1.  Os recursos de Tecnologia da Informação (TI) vinculados às unidades da CVM, colocados 
à disposição para uso como ferramenta de trabalho, devem ser utilizados em atividades 
primordialmente relacionadas às funções institucionais da Autarquia; 

2.  O uso dos recursos de TI pelos agentes públicos da rede da CVM está sujeito à 
monitoração, auditoria e acesso, a qualquer tempo, respeitando-se os princípios 
constitucionais e legais aplicáveis; 

3.  É vedado o uso de recursos de TI para armazenar, produzir, processar, difundir ou 
transmitir conteúdo ilegal, difamatório, invasivo à privacidade, obsceno ou injurioso; 

4.  É vedada a utilização de recursos de TI com o objetivo de praticar ações prejudiciais ao 
funcionamento e à utilização de quaisquer recursos ou equipamentos conectados à rede de 
computadores da CVM ou de redes externas; 

5.  Os usuários devem ter acesso unicamente àqueles recursos de TI que forem indispensáveis 
à realização de suas atividades atuais na CVM; 

6.  A utilização dos recursos de TI com finalidade pessoal é permitida, desde que seja 
realizada com bom senso e razoabilidade e não viole a Política de Segurança da 
Informação e das Comunicações, as regras estabelecidas neste manual, normas 
complementares e o Código de Ética da CVM; 

7.  Os usuários são responsáveis pelos recursos de TI por eles utilizados, devendo zelar por 
sua integridade e conservação; 
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8.  É vedado aos usuários fazer uso de exploração de falhas de configuração, falhas de 
segurança ou de qualquer outro meio ou artifício visando acesso indevido ou 
comprometimento de qualquer recurso de TI da CVM; 

9.  Os usuários que estiverem em trânsito por outras unidades da CVM poderão utilizar os 
recursos de TI dessas unidades, caso haja disponibilidade; 

10.  Todos os equipamentos (estações de trabalho, notebooks, servidores, impressoras e 
outros) devem ter identificação padrão, especificada pela STI, para fins de gerenciamento e 
administração, sendo vedada qualquer alteração por parte dos custodiantes; 

11.  É vedado aos usuários o fornecimento de informações a terceiros sobre características, 
funcionalidades e configurações dos recursos de tecnologia da informação disponíveis, 
ressalvada a possibilidade de disposição de tais informações pela STI, quando o 
desempenho de atividades institucionais assim exigir; 

12.  É de responsabilidade do usuário a realização de cópias de segurança das informações 
contidas nas unidades de armazenamento de sua estação de trabalho ou equipamento 
portátil; 

13. É vedado ao usuário restringir ou impedir o acesso da STI aos recursos computacionais sob 
sua custódia. 

SEÇÃO II: ESTAÇÕES DE TRABALHO 

1.  Estações de trabalho somente devem ser utilizadas para execução de atividades de 
interesse da autarquia, podendo ser substituídas a qualquer tempo pela STI; 

2.  O usuário deve zelar pela conservação dos equipamentos de informática sob sua 
responsabilidade; 

3.  É vedado ao usuário abrir as estações de trabalho, instalar ou modificar a configuração do 
hardware, do firmware e do software; 

4.  É vedado ao usuário retirar a estação de trabalho do seu local de instalação ou guarda, sem 
autorização prévia da STI/GST e da área responsável pelo patrimônio da CVM; 

5.  É vedada a instalação ou utilização de software não homologado pela STI na estação de 
trabalho, inclusive através de dispositivos móveis removíveis de armazenamento; 

6.  O usuário, sempre que se ausentar da estação de trabalho deve bloqueá-la para impedir o 
acesso não autorizado. De forma complementar, a STI deve configurar automaticamente o 
bloqueio automático da estação de trabalho a fim de assegurar sua proteção; 
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7.  A configuração do ambiente operacional da estação de trabalho somente pode ser alterada 
por técnico autorizado pela STI; 

8.   Identificada violação física da integridade do equipamento, o usuário deve comunicar 
imeditamente tal fato à STI; 

9.  As atualizações ocorrerão preferencialmente de forma automática mediante procedimentos 
realizados pela STI. Em função da criticidade da atualização, a STI pode determinar a 
reinicialização das estações a fim de assegurar a aplicação de atualizações que requeiram 
tal medida; 

10.  A estação de trabalho deve possuir software de proteção homologado pela STI (e.g. 
antivírus, módulos de proteção, firewalls e similares) ativo, atualizado e configurado 
conforme parâmetros estabelecidos por esta Superintendência, sendo vedado ao usuário 
alterar tais configurações, interromper, bloquear ou desativar as proteções existentes e 
varreduras periódicas ou ocasionais. A STI pode intervir diretamente na estação de 
trabalho cuja atualização ou execução de software de proteção tenha sucessivamente sido 
postergada ou cancelada pelo usuário; 

11.  Equipamentos de propriedade de terceiros que prestem serviços continuados à CVM 
deverão atender aos mesmos critérios de proteção aplicáveis às estações de trabalho da 
CVM, a fim de assegurar sua conformidade e proteção; 

12. A STI deve analisar o impacto do antivírus na estação de trabalho a fim de determinar 
horários, frequência e parâmetros adequados de execução que não prejudiquem 
demasiadamente o trabalho cotidiano dos usuários; 

13. Não é permitida a conexão de equipamentos de trabalho particulares, portáteis ou não, à 
rede da CVM, exceto em caso de autorização específica fornecida pela STI ou de 
comprovada necessidade, situações nas quais deve ser assegurada a devida adoção de 
padrões de segurança definidos pela STI; 

14. A STI deve monitorar continuamente a presença de dispositivos não autorizados na rede da 
CVM e utilizar quaisquer meios presenciais ou remotos para analisar, averiguar, investigar 
e bloquear o acesso de qualquer dispositivo ou estação de trabalho desconhecido na rede 
da CVM. Em função do risco associado ou repetições frequentes de conexão de 
equipamentos desconhecidos, a STI pode desconectar, desligar e apreender o equipamento 
desconhecido, notificando os responsáveis e seus superiores imediatos; 

15. As credenciais de administrador do equipamento são de exclusiva guarda e 
responsabilidade da STI, restando ao usuário, utilizá-lo mediante credenciais de “usuário 
comum” (i.e. sem direitos de administração); com exceção de usuários da área técnica, que 
por força de suas funções e conhecimento estejam previamente autorizados pela STI a 
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efetuar suas próprias instalações, assim como a guarda e uso oportuno das credenciais de 
administrador. 

a) A concessão do direito de administrador requer máxima cautela ao respectivo 
usuário, não o eximindo de cumprir as normas que regulam a instalação e utilização de 
software homologado pela CVM. 

16.  A movimentação de estações de trabalho deve ser previamente autorizada pela STI/GST e 
efetuada pela SAD/GAS, mantendo-se registro da saída e posterior devolução, quando for 
o caso; 

17.  É vedado o compartilhamento de diretórios e arquivos das estações de trabalho, assim 
como serviços de fornecimento de páginas WEB, de bancos de dados ou quaisquer outros 
serviços específicos de equipamentos servidores; 

18.  É vedada a guarda de equipamentos pelas áreas usuárias para fins de reserva técnica, 
sendo responsabilidade do titular do componente organizacional solicitar o recolhimento 
dos mesmos. 

SEÇÃO III: DISPOSITIVOS MÓVEIS 

1.  Os dispositivos móveis e assemelhados devem respeitar as mesmas regras estabelecidas 
para estações de trabalho, no que couber; 

2.  Dispositivos móveis de propriedade da CVM devem ser guardados em local seguro, com 
controle de acesso e garantia quanto à sua integridade; 

3.  O usuário deve assinar o Termo de Uso e Responsabilidade quando da disponibilização de 
dispositivos móveis da CVM para uso externo ou em caráter permanente; 

4.  O usuário deve evitar, ao máximo, armazenar informações sensíveis em dispositivos 
móveis e, neste caso, usar criptografia sempre que possível; 

5. Em caso de perda ou extravio de dispositivo móvel contendo informações corporativas, o 
usuário deve notificar à STI sobre o ocorrido. Adicionalmente, caso o dispositivo móvel 
seja de propriedade da CVM, o usuário é o responsável pelo registro do boletim de 
ocorrência junto às autoridades competentes e à área responsável pelo patrimônio da 
Autarquia; 

6.  Não é permitido aos usuários de dispositivos móveis (laptops, notebooks, tablets e 
assemelhados), quando em viagem, despachá-los como bagagem desacompanhada; 
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7.  A utilização e danos sofridos ou causados por dispositivos móveis que não sejam de 
propriedade da CVM são de exclusiva responsabilidade do usuário, não são objeto de 
manutenção ou suporte pela STI e podem ter sua conectividade restrita ou bloqueada por 
questões de segurança. 

SEÇÃO IV: RECURSOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO 

1.  É vedada a instalação ou uso de qualquer equipamento de impressão ou digitalização sem 
prévia autorização da STI; 

2.  Somente usuários previamente autorizados podem ter acesso aos recursos de impressão; 

3.  É vedada a impressão de grande volume de páginas, uso excessivo de consumíveis (toner, 
cartucho e similares) e digitalização em quantidade excessiva de materiais para uso pessoal 
ou não relacionado às atividades laborais; 

4.  O formato padrão para impressão é monocromático (preto e branco) em tamanho A4 ou 
Ofício. Impressões fora deste padrão, tais como coloridas e em formato A3, são permitidas 
apenas mediante autorização prévia e acompanhada de justificativa de negócio da área 
demandante; 

5.  A configuração da impressora na estação de trabalho do usuário somente deve ser 
realizada pelos técnicos autorizados pela STI; 

6.  Os usuários não devem deixar informações críticas, sigilosas ou sensíveis da instituição 
em equipamentos de impressão ou digitalização, de forma a que pessoas não autorizadas 
possam obter acesso às mesmas; 

7.  A utilização dos serviços de impressão deve ser contabilizada, monitorada e auditada a 
fim de identificar possíveis abusos e mau uso de recursos, sendo passível de notificação ao 
superior imediato. 

SEÇÃO V: INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE 

1.  Somente será permitida a utilização de softwares homologados pela STI e que sejam 
necessários para a execução das atividades laborais dos usuários, respeitados os direitos 
autorais e contratuais dos fabricantes; 

2.  É vedada a cessão, cópia, retirada ou envio a destino externo de qualquer software 
licenciado à CVM ou dados de sua propriedade ou de seus usuários, salvo expressa e 
fundada autorização do responsável pela sua guarda; 

3.  É vedada a instalação de softwares licenciados que não sejam de propriedade da CVM; 
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4.  É vedado ao usuário a utilização ou execução de software diretamente a partir de mídias 
removíveis (e.g. pendrive, HD externo, cartão SIM) sem a devida instalação na estação de 
trabalho. A STI pode bloquear o dispositivo, mídia removível, estação de trabalho ou 
usuário que faça uso dessa prática a fim de evitar danos ao ambiente corporativo da CVM; 

5.  É vedado iniciar o funcionamento do equipamento, sem autorização, a partir de qualquer 
software ou sistema operacional diverso daquele instalado; 

6.  É vedado utilizar programas que, por algum motivo, descaracterizem os propósitos da 
instituição ou danifiquem de alguma forma o ambiente instalado ou de terceiros; 

7.  O registro dos softwares homologados, do número de licenças disponíveis e dos softwares 
instalados nas estações de trabalho deve ser mantido atualizado pela STI; 

8.  Em havendo a necessidade de utilização de software não homologado, a chefia imediata 
deve solicitar à Central de Serviços de TI (CSTI) autorização para instalação ou 
homologação do mesmo contendo os seguintes itens: 

a) Especificações detalhadas do software solicitado; 

b) Quantidade de licenças (quando aplicável); 

c) Justificativa. 

9.  Compete ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) deliberar sobre a 
aquisição de licenças e a distribuição nos diversos componentes organizacionais da CVM, 
de acordo com proposta apresentada pela STI, mediante demanda justificada das áreas 
requisitantes; 

10.  O processo de homologação de software deve avaliar, sobretudo, o impacto da utilização 
deste na segurança da informação da CVM, direitos de uso, continuidade da solução e 
disponibilidade de suporte ao usuário final e à STI; 

11.  A instalação e a utilização de software estão sujeitas ao cumprimento dos seguintes 
requisitos: 

a) Quantidades de licenças de uso disponíveis; 

b) Conformidade com a área de atuação do interessado; 

c) Compatibilidade com os demais softwares utilizados; 

d) Desempenho do ambiente computacional. 
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12.  A instalação de software de outras categorias, tais como gratuitos, de domínio público 
(não protegido por direitos autorais) ou cópias de demonstração/teste, deve ser 
previamente requerida e autorizada pela STI; 

13.  A STI pode remover, a qualquer tempo, programa de computador – e seus respectivos 
arquivos relacionados - instalado em estação de trabalho que não se enquadre nos critérios 
estabelecidos nesse manual ou que apresente risco de segurança ao ambiente da CVM; 

14.  Os usuários com credenciais de administrador somente poderão instalar programas 
necessários ao desempenho de suas atribuições excepcionais, sujeitos ao monitoramento, 
auditoria e responsabilização por parte da CVM. 

SEÇÃO VI: SUPORTE, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

1.  Toda solicitação de atendimento para instalação, suporte e configuração dos recursos de 
TI deve ser efetuada mediante abertura de chamado à Central de Serviços de TI (CSTI) via 
canais divulgados (e.g. email, número de telefone, site web); 

2.  A equipe de atendimento deve estar devidamente identificada para a execução dos 
serviços de suporte técnico; 

3.  O usuário deve acompanhar o técnico durante o atendimento à sua estação de trabalho, 
notificando eventuais problemas ou desvios de conduta ao canal de ouvidoria da CSTI; 

4.  É vedado ao usuário fornecer quaisquer credenciais de acesso ao técnico de atendimento; 

5.  É permitida a execução dos serviços de suporte técnico apenas nos equipamentos de 
propriedade da instituição ou para esta cedidos formalmente, sendo proibida a assistência 
técnica em equipamentos particulares ou de terceiros; 

6.  Todo equipamento que seja deslocado para manutenção ou configuração deve estar 
devidamente identificado; 

7.  O usuário deve estar ciente da saída do equipamento de seu local de trabalho caso seja 
necessária a retirada do mesmo para manutenção; 

8.  Todo recurso de TI que sair das dependências físicas da CVM por motivo de manutenção 
deve ser registrado pelo responsável da unidade e ter suas informações institucionais 
críticas previamente excluídas ou removidas. A responsabilidade por esta remoção é do 
usuário ou da sua chefia imediata. 

CAPÍTULO 2: CONTROLE DE ACESSO AOS RECURSOS DE TI 
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SEÇÃO I: DIRETRIZES GERAIS 

1.  A credencial de acesso é o instrumento utilizado para identificação/autenticação do 
usuário ou serviço e caracteriza-se por ser de uso individual e intransferível, sendo sua 
divulgação ou concessão vedada sob qualquer hipótese; 

a) Os direitos de acesso aos recursos de TI estão vinculados a essas credenciais. 

2.  São exemplos de credenciais de acesso: nome de usuário e senha, endereço de email e 
senha, token criptográfico com certificado digital, códigos fornecidos por email ou via 
sistema de mensageria, tokens ou chaves obtidas por meio de serviços, sites de Internet ou 
sistemas; 

3.  É vedado o uso, falsificação ou tentativa de quebra de credenciais de acesso de terceiros; 

4. É vedado aos usuários da CVM utilizar as credenciais de acesso de outro usuário para 
utilizar um recurso de TI, bem como ceder a terceiros suas credenciais de acesso; 

5. Não são permitidas tentativas ou acesso não autorizado aos ativos de rede e de TI 
(sistemas, dispositivos, equipamentos, dentre outros), tais como fraudar autenticação de 
usuário ou segurança de qualquer servidor, rede, conta, certificado digital ou qualquer tipo 
de credencial de acesso; 

6.  É vedada a utilização credenciais de acesso da CVM para uso pessoal em sites de Internet, 
sistemas ou serviços de terceiros, à exceção do certificado digital, cujo uso tem caráter 
personalíssimo; 

7.  Qualquer operação realizada por meio da credencial de acesso é de responsabilidade do 
usuário detentor ou responsável por esta credencial; 

8.  Qualquer ocorrência ou suspeita de comprometimento de credencial de acesso deve ser 
imediatamente notificada à Central de Serviços de TI (CSTI); 

9.  O sistema ou serviço deve utilizar mais de um método de autenticação de usuário, quando 
couber; 

10.  As senhas devem ser sempre armazenadas em formato criptografado; 

11.  O acesso aos serviços de tecnologia de informação da CVM deve ser disponibilizado 
estritamente aos servidores, estagiários e demais agentes públicos ou particulares que 
executem, oficialmente, atividade vinculada à atuação institucional da CVM; 
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12.  A concessão de credencial de acesso implica a aceitação do usuário da Política de 
Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) e regras estabelecidas neste manual; 

13.  A chefia imediata da área a qual pertence o usuário deve ser informada formalmente, pela 
STI, a respeito de qualquer evento relevante de segurança ou mau uso à conta do usuário; 

14.  O usuário pode solicitar alteração de sua senha, em caso de esquecimento, mediante 
solicitação à Central de Serviços de TI (CSTI); 

15.  Qualquer anormalidade percebida pelo usuário quanto ao seu nível de privilégio de acesso 
aos recursos de tecnologia da informação deve ser imediatamente comunicada à Central de 
Serviços de TI (CSTI). 

SEÇÃO II: CRIAÇÃO DE CONTAS DE ACESSO 

1.  Todo cadastramento de conta de acesso à rede da CVM deve ser efetuado mediante 
solicitação formal, com a devida definição de permissões de acesso e período de validade, 
caso aplicável; 

2.  As solicitações relativas à criação e remoção de contas devem ser registradas e 
armazenadas pela STI; 

3.  A nomenclatura das contas de acesso de usuários deve seguir padrão definido pela STI, 
distinguindo claramente os agentes públicos que trabalham diretamente na CVM do 
pessoal externo ao seu quadro funcional (e.g. terceirizados, conveniados, demais agentes 
públicos); 

4.  As contas de acesso de terceirizados ou usuários externos ao quadro funcional deve ter 
prazo de validade máximo não superior ao período de vigência do contrato ou período de 
duração de suas atividades. A continuidade ou reativação de tais contas deve ser 
previamente comunicada pelo TCO responsável à STI a fim de evitar prejuízos à execução 
dos serviços correspondentes. 

SEÇÃO III: EXCLUSÃO E BLOQUEIO DE CONTAS DE ACESSO 

1.  Toda exclusão ou bloqueio de conta de acesso à rede da CVM deve ser efetuado mediante 
solicitação formal pelo TCO responsável ou pela GAH, salvo os casos passíveis de 
execução automática; 

2.  A exclusão da conta de acesso do usuário deve ser solicitada caso haja: 

a) Falecimento; 
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b) Aposentadoria; 

c) Afastamento com quarentena; e 

d) Outros afastamentos que caracterizem encerramento do vínculo com a instituição. 

3.  Contas sem utilização justificada por mais de 45 (quarenta e cinco) dias são passíveis de 
desativação; 

a) As contas devem permanecer inativas até que haja solicitação formal para reativação. 

4.  As contas de serviços utilizadas em servidores de rede, backup, correio eletrônico, banco 
de dados, sistemas, aplicações, entre outros, devem ser utilizadas somente para execução 
de ações ligadas à sua natureza, de forma automática, sem intervenção manual, por meio 
de procedimentos login/senha; 

5.  É vedado o reaproveitamento da mesma conta de serviço para uso em outro serviço 
adicional; 

6.  As contas de serviços devem ser distintas para os ambientes de produção (execução) e 
homologação (testes/validação); 

7.  As contas com privilégio de administração de rede devem ser utilizadas somente para 
execução das atividades pertinentes à administração do ambiente conforme as 
responsabilidades atribuídas, em equipamentos previamente definidos, e não para 
utilização como usuário comum. 

SEÇÃO IV: CRITÉRIOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA 

1.  Todas as senhas para autenticação na rede da CVM devem seguir os seguintes critérios 
mínimos: 

a) Toda senha deve ser constituída de, no mínimo, 8 (oito) caracteres sendo obrigatório 
o uso de caracteres alfanuméricos (letras, números e caracteres especiais), sendo vedado 
apenas o uso de caracteres acentuados (e.g. é, á, ü, ã, î); 

b) A senha não deve ser óbvia, de fácil adivinhação, ou conter palavras de uso comum, 
a exemplo de “12345678” (sem aspas), “abcdefgh”, “qwertyuiop”, “password” ou 
“CVMCVMCVM”, “computador”, “minhasenha”, “riodejaneiro”, “saopaulo”, dentre 
outras; 

c) A senha não deve conter, ainda que parcialmente, informações que sejam facilmente 
associadas ao usuário, tais como nome, sobrenome, apelido, data de nascimento, CPF; 
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d) A data de expiração da senha deve ser de, no máximo, 90 dias, exceto para contas de 
serviço. Após esse prazo, caso não tenha sido alterada pelo usuário, a respectiva conta 
será bloqueada; 

e) É obrigatória a troca de senha ao efetuar o primeiro logon ou em caso de 
reinicialização da senha; 

f) É proibida a repetição das cinco (05) cinco últimas senhas já utilizadas; 

g) Após cinco (05) erros de autenticação consecutivos, a credencial será bloqueada por, 
ao menos, trinta (30) minutos. 

CAPÍTULO 3: INTERNET E INTRANET 

SEÇÃO I: INTERNET 

1.  O acesso à Internet é disponibilizado aos agentes públicos da CVM como ferramenta de 
trabalho, prestando-se, primordialmente, às necessidades laborais e ao cumprimento da 
missão institucional da Autarquia; 

2.  O usuário deve zelar pelo seu comportamento e navegação, sendo responsável direto pelas 
ações realizadas por meio da Internet; 

3.  Qualquer acesso ou tentativa de acesso à Internet é passível de monitoramento; 

4.  É vedado acessar sites, serviços e páginas com conteúdo considerado ofensivo, ilegal e 
impróprio, bem como obter via download, transmitir, armazenar e compartilhar arquivos e 
páginas de mesma natureza, tais como: 

a) Pornografia, sexo, nudez, abuso infantil, discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional, violência, comércio de armamentos, drogas 
ilícitas, aborto, jogos, jogos de azar, encontros amorosos, vandalismo, terrorismo, 
grupos extremistas, violação de propriedade intelectual (e.g. pirataria, plágio) e 
assemelhados; 

b) Sites classificados com baixa reputação ou considerados maliciosos por ferramentas 
ou serviços especializados contratados ou homologados pela STI (e.g. Phishing Spam, 
Hacking); 

c) Arquivos que possam comprometer a segurança e a integridade da rede da CVM, tais 
como arquivos e programas executáveis, infectados por vírus, ou outros que possam 
alterar nocivamente a configuração dos recursos de TI, a exemplo das seguintes 
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categorias: .exe, .com, .bat, .cmd, .ps1, .vbs, .vbe, .ws, .pif, .msi, .cpl, .hta, .msc, .jar, .js, 
.jse, .inf, .reg, .src, .dll; 

d) Serviços de proxy (intermediação), redes virtuais privadas (VPN) ou qualquer tipo de 
serviço ou software de conexão não autorizados. 

5.  É restrito o tráfego ou acesso a sites, serviços e páginas com o seguinte conteúdo: 

a) Redes Sociais; 

b) Transmissão de áudio e vídeo; 

c) Compartilhamento ou armazenamento em nuvem ou ponto a ponto (P2P); 

d) Gerenciamento de senhas; 

e) Transmissão de mensagens (salas de bate-papo, chats e assemelhados); 

f) Demais categorias que impactem o bom funcionamento da rede de dados. 

6. A restrição imposta no item anterior pode ser total ou parcial em função da necessidade 
laboral comprovada, análise de risco e impacto de segurança da informação e dos recursos 
tecnológicos disponíveis; 

7.  É vedado o uso de provedores de acesso externos ou de qualquer outra forma de conexão 
não autorizada à Internet; 

8.  É vedado qualquer contorno ou tentativa de contorno às políticas e ferramentas de 
monitoramento, controle ou bloqueio em uso pela CVM; 

9.  É permitido o uso da internet para acesso a informações e serviços de caráter pessoal, com 
bom senso e razoabilidade, e desde que não prejudique o desempenho e a segurança da 
rede CVM. O acesso a tais serviços pode ser restringido ou interrompido por razões 
técnicas ou de segurança a qualquer tempo, sem aviso prévio; 

10.  A utilização da Internet para atividades não relacionadas às atividades institucionais da 
CVM pode ser facultada durante períodos e volume de tráfego a serem determinados pelo 
Comitê de Segurança da Informação (CSIC), desde que não haja impacto relevante à 
disponibilidade dos serviços e violação às regras de uso estabelecidas pela CVM; 

11.  A gestão de controle de acesso (permissão total, restrição, negação) a sites, serviços ou 
páginas proibidos ou restritos da Internet serão implementados mediante justificativa da 
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área demandante, análise de viabilidade e risco pela STI, assim como existência de 
recursos tecnológicos disponíveis; 

12.  O usuário pode solicitar a liberação de determinada página ou site, com a devida 
justificativa, mediante abertura de chamado à Central de Serviços de TI (CSTI); 

a) Somente serão liberadas as páginas e sites analisados e autorizados pela STI. Esta 
análise deve ponderar a liberação de acesso versus o risco associado, sempre 
privilegiando a necessidade laboral e proteção institucional. 

13.  Ocorrências de má utilização da internet devem ser comunicadas de imediato à STI; 

14.  O fato dos recursos tecnológicos disponíveis não serem efetivos no controle ou prevenção 
de acesso aos sites, serviços ou páginas proibidas e restritas, não desobriga o usuário a ter 
um comportamento seguro no uso da Internet e cumprir as regras de acesso estabelecidas 
nesse manual; 

15.  Comprovada a utilização irregular ou danosa à integridade e segurança da rede CVM, o 
usuário responsável terá o seu acesso à Internet bloqueado pela STI, sendo comunicado o 
fato à chefia imediata. 

SEÇÃO II: INTRANET 

1. São usuários da Intranet da CVM os membros, servidores, estagiários e demais agentes 
públicos ou particulares que oficialmente executem atividade vinculada à atuação 
institucional da CVM; 

2. A Intranet deve ser utilizada como mecanismo de divulgação e disponibilização de 
serviços e informações de caráter institucional; 

3. O acesso à Intranet deve restringir-se à esfera profissional com conteúdo relacionado às 
atividades desempenhadas pela CVM, observando-se sempre a conduta compatível com os 
princípios que regem a administração pública; 

4. O acesso aos serviços de Intranet deve ser realizado mediante autenticação da conta do 
usuário, sendo que todos os acessos realizados serão passíveis de monitoramento e 
auditoria, a fim de constituir um histórico de acessos, que pode ser consultado ou 
publicado a critério da autarquia; 

5.  As contas de usuários devem ter níveis de acesso distintos, conforme a necessidade dos 
serviços, de acordo com os perfis definidos pelo TCO em conjunto com a STI; 
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6.  Cada usuário é responsável pelas ações e acessos realizados por meio de suas credenciais 
de acesso; 

7.  É vedado o uso de provedores de acesso externos ou de qualquer outra forma de conexão 
não autorizada no ambiente da CVM; 

8.  As aplicações a serem disponibilizadas na Intranet devem ser previamente analisadas, 
homologadas e aprovadas pela STI. 

SEÇÃO III: SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.  As paralisações dos serviços de Internet e Intranet, para manutenção preventiva, devem 
ser previamente comunicadas pela STI a todos os usuários; 

2.  A indisponibilidade repentina dos serviços de Internet ou Intranet deve ser comunicada 
pela STI a todos os usuários, sempre que possível; 

3.  Os problemas técnicos verificados pelos usuários nos serviços de Internet e Intranet 
devem ser comunicados à Central de Serviços de TI (CSTI). 

CAPÍTULO 4: CORREIO ELETRÔNICO 

SEÇÃO I: DIRETRIZES GERAIS 

1.  O serviço de correio eletrônico (e-mail) tem como finalidade o envio e o recebimento 
eletrônico de mensagens e seus anexos relacionados às funções institucionais da CVM; 

2.  São usuários do serviço de correio eletrônico corporativo os servidores da CVM, seus 
componentes organizacionais, os estagiários e os demais agentes públicos ou particulares 
que oficialmente executem atividade vinculada à atuação institucional da CVM; 

3.  A concessão de contas de correio eletrônico depende de pedido fundamentado da 
autoridade responsável pela respectiva área ou pela SAD/GAH, demonstrando a 
necessidade da utilização do serviço pelo agente; 

4.  Os titulares de componentes organizacionais podem solicitar a criação e exclusão de 
contas de correio institucionais e de listas de distribuição, restritas aos seus respectivos 
âmbitos de atuação; 

5.  Cada componente organizacional terá, no mínimo, uma conta de correio eletrônico ou lista 
de distribuição, destinada às comunicações institucionais; 
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6. É permitida a configuração das contas de correio corporativas em dispositivos móveis 
particulares; 

7.  É vedado o uso de endereço de e-mail corporativo no cadastramento em sites e serviços 
que não estejam relacionados ao desempenho das atividades institucionais (e.g. redes 
sociais, sites de compras); 

8.  É vedado o acesso de terceiros ao conteúdo das mensagens tramitadas por meio do serviço 
de correio eletrônico corporativo, salvo em caso de justificativa laboral, investigação 
interna, instrução de procedimento administrativo[1] ou nas hipóteses previstas em lei; 

9.  O acesso ao serviço de correio eletrônico dar-se-á por meio de credencial de acesso de uso 
pessoal e intransferível, vedada sua divulgação; 

10.  É vedado o uso do serviço de correio eletrônico corporativo com o objetivo de: 

a) Praticar crimes e infrações de qualquer natureza; 

b) Executar ações nocivas contra outros recursos computacionais da CVM ou de redes 
externas; 

c) Distribuir material obsceno, pornográfico, ofensivo, preconceituoso, discriminatório, 
ou de qualquer forma contrário à lei e aos bons costumes; 

d) Disseminar anúncios publicitários, mensagens de entretenimento e mensagens do 
tipo “corrente”, vírus ou qualquer outro tipo de programa de computador que não seja 
destinado ao desempenho de suas funções ou que possam ser considerados nocivos ao 
ambiente de rede da CVM; 

e) Emitir comunicados gerais com caráter eminentemente associativo ou político-
partidário; 

f) Enviar arquivos com conteúdo ou tamanho inadequados, conforme determinação da 
STI; 

g) Divulgar, no todo ou em parte, os endereços eletrônicos corporativos constantes do 
catálogo de endereços do serviço; 

h) Executar outras atividades lesivas, tendentes a comprometer a intimidade de 
usuários, a segurança e a disponibilidade dos ambientes computacionais da CVM ou a 
imagem institucional. 
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i) Disseminar arquivos que possam comprometer a segurança e a integridade da rede da 
CVM, tais como arquivos e programas executáveis, infectados por vírus ou, ou outros 
que possam alterar nocivamente a configuração dos recursos de TI, a exemplo das 
seguintes categorias: .exe, .com, .bat, .cmd, .ps1, .vbs, .vbe, .ws, .pif, .msi, .cpl, .hta, 
.msc, .jar, .js, .jse, .inf, .reg, .src, .dll; 

SEÇÃO II: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

1.  Compete à STI disponibilizar o serviço de correio eletrônico corporativo, competindo-lhe, 
ainda, o seguinte: 

a) Zelar pelo atendimento aos princípios da segurança, integridade, sigilo e 
disponibilidade dos serviços e dados transmitidos por meio do sistema de correio 
eletrônico; 

b) Prover meios tecnológicos necessários à adequada utilização do serviço; 

c) Definir os padrões e requisitos para cadastramento, concessão, utilização, suspensão 
ou exclusão das contas de correio eletrônico e listas de distribuição; 

d) Manter, em local seguro e restrito, dados de auditoria acerca da utilização do serviço, 
com o fito de garantir a recuperação de mensagens em caso de danos ao ambiente de 
rede; 

e) Manter proteção contra vírus e mensagens não solicitadas (spam) no processamento 
do correio eletrônico; 

f) Restringir a transmissão de arquivos que, em tese, possam significar 
comprometimento do serviço ou usuários internos e externos; 

g) Monitorar o uso do ambiente a fim de preservar a integridade das informações e 
identificar possíveis violações ao disposto nessa Norma; 

h) Suspender motivadamente o acesso à conta de correio quando constatado o uso 
indevido dos recursos, dando imediata ciência ao respectivo titular e ao superior 
responsável. 

2.  Cabe à área responsável pela administração de recursos humanos (SAD/GAH) informar à 
STI as ocorrências de afastamentos ou desligamentos de usuários do serviço, que 
importem a necessidade de suspensão ou exclusão de contas de correio eletrônico. 

CAPÍTULO 5: SERVIÇOS DE REDE 
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SEÇÃO I: ARMAZENAMENTO 

1.  É vedada a gravação de dados e informações de natureza particular em qualquer unidade 
de armazenamento de rede; 

2.  O usuário deve manter nas unidades de armazenamento de rede apenas arquivos que 
estejam estritamente relacionados às atividades desempenhadas pela CVM, sendo vedada a 
gravação de arquivos de música, fotos, vídeos, material de natureza ilegal, pornográfica, 
racista e outros que não atendam tal finalidade; 

3.  É vedado o armazenamento de múltiplas cópias do mesmo documento. A STI pode 
identificar tais cópias e sugerir a consolidação das informações a fim de racionalizar e 
reduzir a quantidade de espaço utilizada; 

4.  É obrigatório armazenar os arquivos inerentes ao serviço de cada área em suas respectivas 
pastas para garantir a salvaguarda (backup) dos mesmos; 

5.  A concessão de acesso à pasta ou arquivo somente é permitida mediante solicitação 
formal prévia do TCO, gestor ou responsável pelo ativo de informação; 

6.  As permissões de acesso devem ser concedidas em nível de grupos, em conformidade com 
a necessidade de conhecer (“need to know”) e nível mínimo de privilégio para exercício 
das funções; 

7.  É proibido criar ou remover arquivos fora da área destinada ao usuário ou que venham a 
comprometer o desempenho e funcionamento dos sistemas; 

8.  É vedado o armazenamento, ainda que temporário, de informações sigilosas ou sensíveis 
em áreas públicas da rede; 

9.  É responsabilidade do TCO zelar pelo uso adequado do espaço de pastas compartilhadas 
de seu componente, incluindo o armazenamento, por exemplo, de “backups” de desktops 
dos usuários da área, fotos de eventos, arquivos e diretórios restaurados que não sejam 
mais necessários ou duplicados; 

10.  A STI deve propor e implementar, com aprovação do CGTI, a política de quotas de 
alocação de espaço nos compartilhamentos de rede; 

11.  A STI pode solicitar ao usuário (ou responsável direto) acesso aos arquivos armazenados 
com níveis de proteção especiais (criptografia, compressão etc.) a fim de verificar o 
atendimento ao disposto neste normativo; 
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12.  Em caso de descumprimento ao disposto neste normativo, a STI pode excluir ou isolar 
arquivos, revogar acessos ou requisitar o equipamento, relatando o fato imediatamente à 
autoridade responsável. 

SEÇÃO II: REDE SEM FIO 

1. Qualquer equipamento da CVM ou de terceiros que utilize rede sem fio disponibilizada 
pela Autarquia deve respeitar a POSIC e os regramentos dispostos neste manual, sendo 
necessária justificativa da área de negócio para utilização desse serviço; 

2.  Cabe à STI autorizar a instalação e estabelecer os procedimentos, restrições, perfis de 
usuário (e.g. servidores, visitantes, terceirizados etc.), e configurações de segurança para 
acesso à rede sem fio; 

3.  O acesso à rede da sem fio está sujeito ao monitoramento, controle de conteúdo, bloqueio 
e, sempre que possível, deve exigir a autenticação do usuário, permitindo a identificação 
inequívoca do mesmo; 

4.  O acesso aos visitantes deve ser autorizado somente mediante credenciais  temporárias 
para uso exclusivo de acesso à Internet, de forma segregada do ambiente corporativo. 

SEÇÃO III: ACESSO REMOTO DE USUÁRIOS DA CVM E DE TERCEIROS 

1.  O acesso remoto aos serviços corporativos somente deve ser disponibilizado aos agentes 
públicos ou particulares que, oficialmente, executem atividade vinculada à atuação 
institucional da CVM fora de suas dependências, desde que autorizados e mediante 
justificativa da área demandante; 

2.  Os usuários da CVM, lotados na STI ou por esta autorizados, com perfil de administrador 
de redes, segurança ou sistemas, podem ter permissão de acesso remoto aos recursos 
computacionais da CVM necessários ao exercício de suas atribuições; 

3.  A liberação de acesso remoto somente será efetivada após avaliação e aprovação pela STI, 
mediante justificativa do TCO do solicitante. O acesso remoto pode ser negado ou 
restringido, a qualquer tempo, caso comprometa o desempenho, funcionalidade ou 
segurança da rede da CVM; 

4.  A solicitação para acesso remoto deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Data da solicitação; 

b) Dados do solicitante; 
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c) Tempo de validade do acesso remoto; 

d) Justificativa; 

e) Dados pessoais do usuário. 

5.  A disponibilização de acesso remoto à rede da CVM para terceiros deve obedecer às 
seguintes regras: 

a) Direitos de acesso definidos por documento formal entre as partes; 

b) Acesso temporário e limitado às necessidades de negócio; 

c) Definição precisa dos direitos de acesso; 

d) Utilização de solução que permita a implementação e controle de regras de acesso. 

6.  O serviço de acesso remoto deve ser cancelado nas seguintes situações: 

a) Finalização do período especificado na solicitação, contrato ou convênio; 

b) Perda da necessidade de utilização do serviço; 

c) Transferência do usuário para outras unidades ou mudança de função; 

d) Identificação de vulnerabilidade, risco ou uso indevido no acesso concedido. 

7.  As conexões remotas à rede da CVM devem atender aos seguintes critérios: 

a) Os usuários devem ser autenticados; 

b) As senhas e as informações que trafegam entre o equipamento remoto e a rede da 
CVM devem estar criptografadas; 

c) Obrigatoriedade de utilização de solução de antivírus local na estação de acesso do 
usuário; 

d) O acesso remoto deve ser feito por meio de equipamento próprio ou de propriedade 
da CVM, sendo vedado o uso de equipamentos públicos, de terceiros ou 
compartilhados; 

e) Atendimento aos demais critérios de conformidade de acesso do usuário 
estabelecidos pela STI. 
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8.  Cada usuário deve manter sua credencial de acesso (login e senha) em sigilo absoluto e 
não fornecê-la a outra pessoa; 

a) O uso das respectivas credenciais de acesso é de responsabilidade do usuário. 

9.  Todas as atividades e tráfego de informações decorrentes do acesso remoto do usuário 
estão sujeitos à monitoração e devem atender às diretrizes e normas estabelecidas na 
POSIC e neste manual; 

10.  É vedada a utilização do acesso remoto para fins não relacionados às atividades da 
instituição. 

CAPÍTULO 6: ATIVOS DE REDE 

SEÇÃO I: DIRETRIZES GERAIS 

1. Ativos de rede são equipamentos que recebem ou produzem tráfego na rede CVM. 
Exemplos incluem switches, servidores de rede, pontos de acesso, firewalls, roteadores, 
codecs e terminais de videoconferência, câmeras de segurança, dentre outros; 

2. Todo ativo de rede deve ser identificado e inventariado, preferencialmente de forma 
automatizada; 

3.  Os ativos de rede que não são de propriedade da CVM ou não são administrados pela STI 
devem ser devidamente identificados e atenderem a todos os requisitos estabelecidos para 
os ativos de rede da CVM; 

4. A instalação, alteração e atualização de ativos de rede devem ser homologadas 
antecipadamente pela STI; 

5. Não são permitidos quaisquer atos ou tentativas de interferir no funcionamento de um 
ativo de rede. 

SEÇÃO II:GESTÃO DOS ATIVOS DE REDE 

1.   Todo ativo de rede deve estar em local seguro, com acesso restrito, e em condições 
ambientais e de infraestrutura adequadas; 

2. Os ativos de rede só podem ser instalados na rede da CVM após autorização e adequação 
aos padrões de segurança definidos pela STI; 

3. Os ativos de rede devem possuir controle de acesso e senhas distintas daquelas utilizadas 
por padrão pelos fabricantes dos equipamentos; 
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4.  É vedada a conexão de dispositivos não autorizados na rede local, principalmente, 
equipamentos de rede sem fio, laptops, telefones celulares, tablets ou qualquer outra 
solução que estabeleça conexão simultânea entre a rede de dados da CVM e outras redes; 

5.  A instalação de novas redes ou ampliação das existentes deve obedecer às boas práticas de 
segregação de tráfego e funcionalidade, permitindo o compartilhamento da infraestrutura 
de TI sem comprometimento do desempenho e da segurança; 

6. Os ativos de rede somente devem ser liberados para uso após a efetiva homologação, 
preferencialmente fora do horário comercial, realizada em ambiente apropriado, distinto do 
ambiente de produção e devidamente documentado; 

7.  As intervenções no ambiente de rede somente serão autorizadas mediante supervisão pelos 
técnicos autorizados pela STI; 

8.  Profissionais técnicos, no exercício de suas funções, não devem utilizar a rede da CVM 
para testes, devendo para isto obter autorização da STI; 

9. A STI deve monitorar continuamente a presença de dispositivos não autorizados na rede da 
CVM e pode utilizar quaisquer meios presenciais ou remotos para analisar, averiguar, 
investigar e bloquear o acesso de qualquer dispositivo ou equipamento desconhecido ou 
suspeito na rede da CVM. Em função do risco associado, a STI pode desconectar, desligar 
e apreender o equipamento. 

SEÇÃO III: SERVIDORES DE REDE 

1.  Todo equipamento servidor de rede deve estar instalado em salas e estantes (racks) 
apropriados para este fim, incluindo instalações físicas adequadas (eletricidade, 
refrigeração, controle de acesso, prevenção e combate à incêndios); 

2.  Somente os técnicos autorizados pela STI devem ter acesso físico e lógico aos servidores; 

3.  O usuário somente possui acesso ao servidor de rede se atender aos seguintes requisitos: 

a) Solicitação formal à STI com a justificativa e finalidade do acesso pretendido; 

b) Avaliação e aprovação da STI; 

4.  Todos os servidores de rede devem manter os sistemas operacionais e antivírus 
atualizados; 

5.  A atualização dos servidores de rede deve ser realizada pelos técnicos autorizados pela 
STI; 
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6.  O controle de acesso aos servidores de rede deve ser realizado por técnicos autorizados 
pela STI; 

7.  A concessão de credenciais de acesso aos servidores de rede deve ser feita com base nos 
perfis técnicos de administração definidos pela STI, a fim de segregar as funções de 
administração. 

SEÇÃO IV: EQUIPAMENTOS DE INTERCONEXÃO DE REDE 

1. As portas dos equipamentos de interconexão de redes (hubs, switches, roteadores etc.) 
devem estar ativas somente se estiverem em uso; 

2. Os switches devem estar instalados em estantes (racks) devidamente fechadas e seguras; 

3.  Todo roteador utilizado na rede da CVM deve prover, no mínimo, o uso de listas de 
controle de acesso (Access Control Lists – ACLs), funcionalidades de gerenciamento e 
filtragem de pacotes; 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 115, DE 24 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 as promoções por mérito, relacionadas abaixo, com vigência a partir do início do 
expediente de 1º de setembro de 2017. 

NOME CARGO EFETIVO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL
Amanda da Silva Esposito Inspetor A III B I 
Denise Ferreira da Costa Agente Executivo A III B I 
Flavio Donizete Batistella Analista A III B I 
Marcio Galvão Marinho Analista A III B I 
Michel Ferreira da Silva Analista A III B I 
Roberta Ferreira Castro Agente Executivo A III B I 
Thiago de Sampaio-Ferraz Analista A III B I 

 
 
 

Original assinado por 

PABLO WALDEMAR RENTERIA 
Presidente interino 
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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/SAD/Nº 47, DE 22 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 o titular da COD para acompanhar e fiscalizar a prestação 
do serviço de transporte de 1.500 (mil e quinhentas) caixas arquivo da Sede da Autarquia no 
Rio de Janeiro para o andar ocupado pela CVM no prédio do CBI em São Paulo, a ser efetuada 
pela TOP QUALITY MUDANÇAS LTDA – ME, CNPJ n.º 07.072.327/0001-18, à 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme Nota de Empenho n.º 2017NE800607, 
emitida no Processo 19957.007189/2017-47. 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até cessarem 
os efeitos decorrentes da prestação do serviço acima descrito. 

 
Original assinado por 

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO 
Superintendente Administrativo-Financeira 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 48, DE 24 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 o servidor DANILO FERREIRA SALES, matrícula 
SIAPE nº 212763 e CPF nº 097.799.197-08, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato CVM nº 12/2017, celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS e a empresa NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 
– ME, CNPJ nº 19.452.240/0001-55, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de 
suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva de central telefônica PABX CPA da CVM. 

Art. 2º - DESIGNAR o servidor GUSTAVO NOGUEIRA BECKHAUSER, 
matrícula SIAPE nº 219002 e CPF nº 034.438.407-10, 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 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 49, DE 25 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 2(duas) inscrições no curso “Administering Microsoft SQL Server 

Databases” e de 1(uma) inscrição no curso “Implementing Warehouse with Microsoft SQL 

Server” para 2(dois) servidores lotados na Gerência de Sistemas e 1(um) servidor lotado na 
Gerência de Tecnologia, ambas da Superintendência de Tecnologia e Informação, efetuada 
entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a NSI TRAINING TECNOLOGIA S/C 
LTDA – EPP, CNPJ n.º 04.053.315/0001-58, conforme Nota de Empenho n.º 2017NE800608, 
emitida no Processo 19957.006741/2017-80. 

 

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 

 


