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INFORMATIVO 

ATA CEGEP Nº 3, DE 02 DE MAIO DE 2018. 

Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da CVM - CEGEP 

(Comitê instituído pela PORTARIA/CVM/PTE/Nº 100, de 21/07/17) 

Este Comitê se reuniu por meio de pauta eletrônica, durante o período entre 16/03 a 10/04, para 
discutir questões referentes ao Programa de Recompensas (CVM+). 

Participaram os membros permanentes MARCELO SANTOS BARBOSA (Presidente), 
ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS (Superintendente Geral), TANIA CRISTINA 
LOPES RIBEIRO (Superintendente Administrativo-Financeira) e LEONARDO JOSÉ 
MATTOS SULTANI (Superintendente de Planejamento), e os membros BRUNO BARBOSA 
DE LUNA, como ocupante de função comissionada do poder executivo nível 4, e MARCELO 
GOMES GARCIA LOPES, como representante do quadro efetivo da CVM. 

A pauta eletrônica contou com a assessoria de CATARINA CAMPOS DA SILVA 
PEREIRA (Chefe de Gabinete) e foi instruída e secretariada por RAPHAEL PIRES DE 
MOURA THEOPHILO (Analista de Recursos Humanos). 

No âmbito deste Comitê, os membros, em consenso, deliberaram: 

1. CVM+: Pontuação para função de Secretário Executivo no âmbito da atividade 
extraordinária “Exercer mandato na Comissão de Ética” 

Aprovada a proposta de que seja considerada a função de Secretário Executivo para a atividade 
extraordinária “Exercer mandato na Comissão de Ética”, alterando-se a sua redação para 
“Exercer mandato ou função de secretaria executiva na Comissão de Ética”. 

2. CVM+: Pontos pela fonte “desempenho extraordinário” para servidor que não possui 
pontuação na fonte “desempenho ordinário” 

Para casos em que o participante não possua pontos na fonte “desempenho ordinário”, 
deliberou-se que, para fins exclusivos de aplicação da base de cálculo do limitador da fonte 
“desempenho extraordinário”, se utilize a média da pontuação recebida por todos os 
participantes na fonte “desempenho ordinário”, evitando-se que o servidor que execute 
atividades extraordinárias e eventualmente não tenha pontuação nas outras fontes seja 
prejudicado, visto que a base de cálculo do limitador não será 0 (zero). 

Não obstante a proposta apresentada demandar melhoria no sistema, este entendimento será 
aplicado de imediato, tendo em vista que a pontuação não recebida pode ser concedida por meio 
de lançamento administrativo. 
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A medida será aplicada ao caso concreto que originou a proposta (crédito de pontos do servidor 
Caio Figueiredo Cibella de Oliveira, referente ao 1º Semestre/2017), procedendo-se com o 
lançamento do valor não recebido pelo servidor. 

3. CVM+: Pontuação por ideias/sugestões que o Colegiado julgue relevantes ou 
inovadoras, como atividade extraordinária 

Foi sugerido em reunião de Colegiado que servidores que apresentem ideias ou sugestões que o 
próprio Colegiado julgue relevantes ou inovadoras sejam recompensados por meio da fonte de 
pontuação “desempenho extraordinário”. 

Deliberado que, não obstante a existência de mérito nesta atividade, devem ser estabelecidos 
critérios claros e uniformes para fins de análise se determinada ideia ou sugestão seria relevante 
ou inovadora. 

Desse modo, tendo em vista que um procedimento como este demanda uma organização 
mínima e uniformidade na análise e nas respostas, deliberou-se que seja analisada, no âmbito do 
Planejamento Estratégico da CVM, a criação de um programa de ideias e sugestões como novo 
instrumento no contexto de mudança e evolução da Autarquia. 

4. CVM+: Inclusão da atividade extraordinária “Participação em força-tarefa de interesse 
institucional” 

Deliberada a inclusão, no programa CVM+, da atividade extraordinária “Participação em força-
tarefa de interesse institucional”, com base nos seguintes critérios: 

Pontos: 30 

Critério de validação: por mês 

Documento comprobatório: memorando ou e-mail com a formalização da participação na força-
tarefa 

Validação: GAH 

5. CVM+: Pontuação pela participação em grupo de trabalho de interesse institucional, 
como atividade extraordinária. 

Deliberado que a proposta será objeto de discussão na próxima reunião presencial deste Comitê, 
por meio da qual o tema poderá ser debatido de forma mais dinâmica, tendo em vista a 
constatação da necessidade de alinhamento quanto aos critérios mínimos a serem considerados. 

6. CVM+: Inclusão da atividade extraordinária “Apresentar sugestão que venha a ser 
aprovada no âmbito do Projeto Estratégico Custo de Observância”  

Deliberada a inclusão, no programa CVM+, da atividade extraordinária “Apresentar sugestão 
que venha a ser aprovada no âmbito do Projeto Estratégico Custo de Observância”, com base 
nos seguintes critérios: 

Pontos: 20 

Critério de validação: por ocorrência 
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Documento comprobatório: email com a aprovação do grupo de trabalho responsável pelo 
projeto 

Validação: GPE 

Concluídos os assuntos pautados e nada mais havendo a tratar, a pauta eletrônica foi encerrada, 
tendo sido solicitado à GAH que proceda com as ações pertinentes às presentes deliberações. 

 

Original assinado por 

RAPHAEL PIRES DE MOURA THEOPHILO – Analista 
TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO – Superintendente Administrativo-Financeira 

MARCELO GOMES GARCIA LOPES – Analista 
ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS – Superintendente Geral 

MARCELO SANTOS BARBOSA – Presidente 
BRUNO BARBOSA DE LUNA – Chefe de Assessoria 

 
 
 
 
 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Gerente de Recursos Humanos 


