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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 43, DE 16 DE ABRIL DE 2018 

O PRESIDENTE 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 
considerando o disposto no §5º do art. 7º do Decreto nº 7.689, de 02 de março de 2012, bem 
como no art. 12 da Portaria  nº 40, de 31 de janeiro de 2018, do Ministro de Estado da Fazenda, 
resolve: 

Art. 1º. Designar os servidores públicos e ocupantes dos cargos abaixo relacionados, bem como 
seus respectivos substitutos, conforme designados na Portaria/CVM/PTE/Nº 01, de 04 de 
janeiro de 2018, e demais portarias que venham a alterá-la, para gerirem e operarem o Sistema 
de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão visando à concessão de passagens e diárias em deslocamentos a serviço de servidores e 
colaboradores eventuais da CVM, nos seguintes perfis: 

I – Gestor Setorial: Adriano Savastano de Sant’Anna (CPF 172.626.818-77), Carlos Augusto da 
Silva Guimarães (CPF nº 785.689.277-34), Cintia de Miranda Moura (CPF nº 018.962.037-44), 
Henrique de Holanda Cavalcanti (CPF nº 068.564.677-70), Luiz Carlos de Souza Freitas (CPF 
nº 297.653.667-87), Marcelo de Assis Cunha (CPF nº 904.763.527-20), Márcio André dos 
Santos (CPF 081.044.197-73) e Marcio Galvão Marinho (CPF nº 056.235.587-12). 

II – Proponente/Concedente – Superintendente Geral, Superintendentes, Chefes de Assessoria, 
Auditor-Chefe e Procurador-Chefe; 

III – Autoridade Superior: Superintendente Geral; 

IV – Ministro/Dirigente: Superintendente Geral; 

V – Ordenador de Despesas: Superintendente Geral e Superintendente Administrativo-
Financeiro; e 

VI – Solicitante de passagem: Aprígio Lima Machado (CPF nº 909.487.931-04), Ivete Tavares 
Camões (CPF 447.519.668-04), Marcos José Michels (CPF nº 113.456.988-28), Sidney 
Pimentel Marinho (CPF nº 920.905.597-72) e Tânia Margarete de Mello Lopes (CPF nº 
733.083.667-20). 

§1º. Compete ao Proponente/Concedente autorizar o afastamento a serviço e aprovar a 
prestação de contas dos servidores lotados em sua respectiva área, avaliando a conveniência e 
oportunidade da indicação do proposto, do objeto da viagem, de seu roteiro, duração, 
justificativas e finalidades. 

§2º. Incumbe ao Superintendente Geral autorizar o afastamento a serviço e aprovar a prestação 
de contas dos Superintendentes, Chefes de Assessoria, Auditor-Chefe e Procurador-Chefe. 

§3º. Cabe ao servidor responsável pela autorização eletrônica o controle sobre a inserção de 
dados no SCDP, de modo que o processo gerado por esse sistema reflita fielmente o 
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afastamento autorizado, inclusive no que concerne ao limite para o número de participantes do 
evento, programa, projeto ou ação. 

§4º. O disposto no §3º não exime de responsabilidade os demais agentes envolvidos nos 
processos de concessão de diárias e passagens. 

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