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DESIGNAÇÃO 

 

LITZA GODOY DOS SANTOS FERREIRA, Agente Executivo, designada para exercer a Função 

Comissionada do Poder Executivo de Chefe, FCPE 101.2, na Coordenação de Capacitação (CAP), 

da Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), no Rio de Janeiro, ficando, por 

consequência, dispensada da função que atualmente ocupa, conforme Portaria/CVM/PTE/194, de 

14 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 18 subsequente, seção 2, p. 12. 

 

ROBERTA FERREIRA CASTRO, Agente Executivo, designada, para exercer a Função 

Gratificada de Encarregado, FG-2, na Divisão de Gestão da Informação (DINF), na 

Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), na sede desta autarquia, no Rio 

de Janeiro, conforme Portaria/CVM/PTE/203, de 29 de novembro de 2019, publicada no Diário 

Oficial da União de 02 de dezembro subsequente, seção 2, p. 25. 

 

VERÔNICA SILVA DA COSTA, Agente Executivo, designada, para exercer a Função Gratificada 

de Encarregado, FG-2, na Superintendência de Desenvolvimento de Mercado (SDM), na sede desta 

autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Portaria/CVM/PTE/196, de 22 de novembro de 2019, 

publicada no Diário Oficial da União de 26 subsequente, seção 2, p. 24. 

 

 
DISPENSA 

 

BERNARDO AUGUSTO BRONSTEIN, dispensado, a partir de 02 de dezembro de 2019, da função 

gratificada de Encarregado, FG-2, exercida no Colegiado (COL/DFP), na sede desta autarquia, 

retornando o servidor ao seu cargo efetivo de Agente Executivo, conforme Portaria/CVM/PTE/202, 

de 29 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 02 de dezembro subsequente, 

seção 2, p. 25. 

 

CLAUDIO MARTINS DIAS, dispensado, a partir de 25 de novembro de 2019, da função 

gratificada de Encarregado, FG-2, exercida na Superintendência de Desenvolvimento de Mercado 

(SDM), na sede desta autarquia, retornando o servidor ao seu cargo efetivo de Agente Executivo, 

conforme Portaria/CVM/PTE/195, de 22 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da 

União de 26 subsequente, seção 2, p. 24. 

 

RAPHAEL PIRES DE MOURA THEOPHILO, dispensado, a partir de 18 de novembro de 2019, 

da Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe, FCPE 101.2, da Coordenação de 

Capacitação (CAP), da Superintendência Administrativo-Financeira (SAD), no Rio de Janeiro, 

retornando o servidor ao seu cargo efetivo de Analista, conforme Portaria/CVM/PTE/193, de 14 de 

novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 18 subsequente, seção 2, p. 12. 
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FÉRIAS 

 

 NOME                           PERÍODO DE FRUIÇÃO        

Paulo Henrique P Martins Leite  

Marcos Aurélio F Da Silva 

Gilson Nascimento Maia           

Aline Andrade De Aguiar      

Daniel Do Coutto Gil                 

 

 01/dez/19 a 13/dez/19 

01/dez/19 a 17/dez/19 

01/dez/19 a 22/dez/19 

01/dez/19 a 13/dez/19 

01/dez/19 a 25/dez/19 

 

Rodrigo Almeida Simões Da Silva   

Ivo Martins Daher                     

Jorge Luis Da Rocha Andrade      

Alexandre Lopes De Almeida       

Eduardo Mendes Peçanha        

Daniel Augusto Jonssen        

Osvaldo Ramos Mateos               

Armando Carvalho Ignácio          

Sergio Ricardo Silva Schreiner   

Marco Antonio Papera Monteiro   

Fabio Bergamasco                

Douglas De Marco             

Amanda Da Silva Esposito      

Leonardo Alcantara Moreira           

Ricardo Diniz De Oliveira            

Lellis Hummenigg C Taveira     

Marcio Goncalves Martins            

Henrique De H Cavalcanti       

Rebeca Maria M De Lima Melman    

Mario Frederico M Figueiredo De Carvalho 

Mario Jose Monnerat Vianna       

Sergio Kohn De Penhas            

Gustavo Machado Gonzalez             

Maria Carmen Lobo Estellita          

 

 02/dez/19 a 09/dez/19 

02/dez/19 a 20/dez/19 

02/dez/19 a 07/dez/19 

02/dez/19 a 20/dez/19 

02/dez/19 a 13/dez/19 

02/dez/19 a 06/dez/19 

02/dez/19 a 13/dez/19 

02/dez/19 a 19/dez/19 

02/dez/19 a 20/dez/19 

02/dez/19 a 12/dez/19 

02/dez/19 a 11/dez/19 

02/dez/19 a 06/dez/19 

02/dez/19 a 13/dez/19 

02/dez/19 a 14/dez/19 

02/dez/19 a 20/dez/19 

02/dez/19 a 13/dez/19 

02/dez/19 a 14/dez/19 

02/dez/19 a 20/dez/19 

02/dez/19 a 13/dez/19 

02/dez/19 a 16/dez/19 

02/dez/19 a 09/dez/19 

02/dez/19 a 26/dez/19 

02/dez/19 a 06/dez/19 

02/dez/19 a 07/dez/19 

 

Beno Chang Carvalho                  

Renato Reis De Oliveira               

Sandro Luiz Silva Das Chagas  

Joao Evaldo De Carvalho Tavares  

Daniel Rodrigues Calliari            

 

 03/dez/19 a 20/dez/19 

03/dez/19 a 19/dez/19 

03/dez/19 a 01/jan/20 

03/dez/19 a 20/dez/19 

03/dez/19 a 12/dez/19 

 

Rafael Vieira De Lima         

Paulo Roberto Bonin               

Augusto Carlos Cunha C Pina Filho 

 

 04/dez/19 a 13/dez/19 

04/dez/19 a 13/dez/19 

04/dez/19 a 20/dez/19 

 

Andreia Miranda De Luna                05/dez/19 a 19/dez/19 
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Renato Sterental Goldberg            

Leonardo Jose Mattos Sultani    

Eduarda Castello Branco Paixão  

 

06/dez/19 a 20/dez/19 

06/dez/19 a 20/dez/19 

06/dez/19 a 20/dez/19 

 

Renata Dos Santos Leitão     

Mario Da Silva Sá                    

Felipe Claret Da Mota                

Raul Fernando Portugal Neto     

Raphael Pires De Moura Theophilo   

Marcio Galvão Marinho             

Bruno Kiritchenco Tunes           

Jorge Luis Da Rocha Andrade      

Valeria Davi Albuquerque      

Luis Felipe Marques Lobianco        

Daniel Walter Maeda Bernardo       

Roberto Da Silva M Pereira  

Rodrigo Alvim Andrade              

Rogerio Soares Dantas Dos Santos      

Carlos Eduardo Ramos Da Cruz          

Ane Natalie Pinheiro Bastos      

Lourdes Helena Mossolin          

Luis Guilherme Rosado Carneiro  

Marcio Maimone Aguillar   

Wagner Silveira Neustaedter  

Guilherme Tadiello            

Mauricio Marinho Tubone              

Claudio Goncalves Maes               

Thiago Macedo Pereira De Matos   

Vinicius Tertuliano Dos Santos        

Frederico Charles Simplicio Faria   

Rogerio Fernandes Figueiredo         

Frederico Pinto Novaes               

Benedito Fernandes Lobo Neto     

Marco Antonio De Oliveira Lopes 

Bolivar Abrantes Vivacqua       

Noé Loureiro Madureira          

 

 09/dez/19 a 13/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

09/dez/19 a 19/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

09/dez/19 a 14/dez/19 

09/dez/19 a 13/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 22/dez/19 

09/dez/19 a 18/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 14/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

09/dez/19 a 13/dez/19 

09/dez/19 a 24/dez/19 

09/dez/19 a 18/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 13/dez/19 

09/dez/19 a 13/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

09/dez/19 a 21/dez/19 

09/dez/19 a 16/dez/19 

09/dez/19 a 20/dez/19 

 

Felipe Melo Brandao          

Marcio De Barros Maia                

Josimar Malheiros De S Junior    

 

 11/dez/19 a 20/dez/19 

11/dez/19 a 20/dez/19 

11/dez/19 a 20/dez/19 

 

Maurinei Marcos Dos Santos      

Glauco Jose Costa Souza          

Ivan Varga Lima              

 

 12/dez/19 a 20/dez/19 

12/dez/19 a 20/dez/19 

12/dez/19 a 20/dez/19 

 

Marcelo Vieira Ribeiro        13/dez/19 a 20/dez/19 
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Fabian Holgado De Pascual Lopez   

Paulo Roberto G Ferreira      

Marcio Gomes Pinto              

 

13/dez/19 a 20/dez/19 

13/dez/19 a 20/dez/19 

13/dez/19 a 20/dez/19 

 

   

REMOÇÃO 

 

AUGUSTO WANDERLEY VILLASCHI, Inspetor, removido da Gerência de Inovação, Projetos e 

Processos (GEINP) para a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), a 

partir do dia 02 de dezembro de 2019, conforme Memorando 030/2019-CVM/SPL, de 14 de 

novembro de 2019. 

 

BERNARDO AUGUSTO BRONSTEIN, Agente Executivo, removido do Colegiado (COL/DFP) 

para a Gerência de Inovação, Projetos e Processos (GEINP), a partir do dia 02 de dezembro de 2019, 

conforme Memorando 030/2019-CVM/SPL, de 14 de novembro de 2019. 

 

CLAUDIO MARTINS DIAS, Agente Executivo, removido da Superintendência de 

Desenvolvimento de Mercado (SDM) para a Gerência de Recursos Humanos (GAH), a partir do dia 

25 de novembro de 2019, conforme Memorando 022/2019-CVM/GAH, de 26 de junho de 2019. 

 

LELLIS HUMMENIGG CREMONEZ TAVEIRA, Analista, removido da Gerência de Serviços 

Gerais e Patrimônio (GAS) para a Gerência Geral de Processos (GGE), a partir do dia 18 de 

novembro de 2019, conforme Memorando 112/2019-CVM/SAD, de 14 de novembro de 2019. 

 

RAPHAEL PIRES DE MOURA THEOPHILO, Analista, removido da Coordenação de 

Capacitação (CAP) para a Gerência de Licitações e Contratos (GAL), a partir do dia 18 de novembro 

de 2019, conforme Memorando 326/2019-CVM/CAP, de 12 de novembro de 2019. 

 

 

SUBSTITUIÇÃO 

 

BRUNO BAITELLI BRUNO, Analista, designado para responder pelo Centro de Estudos 

Comportamentais e Pesquisa (CECOP), no período de 01 a 03 de novembro de 2019, por motivo de 

vacância do cargo, conforme Portaria CVM/SGE/116, de 18 de novembro de 2019. 

 

DANIEL PERES PENTEADO, Agente Executivo, designado para responder pela Secretaria 

Executiva (EXE), no dia 08 de novembro de 2019, por motivo de férias da titular, Mônica Pinheiro 

Regis de Brito, conforme Portaria CVM/SGE/113, de 14 de novembro de 2019. 

 

FABIO PINTO COELHO, Chefe, FCPE 101.2, da Divisão de Gestão da Estratégia e Desempenho 

Institucional (DEGES), designado para responder cumulativamente pela Superintendência de 

Planejamento (SPL), no período de 18 a 22 de novembro de 2019, por motivo de férias do titular, 

Daniel Valadão de Sousa Corgozinho, conforme Portaria CVM/SGE/115, de 14 de novembro de 

2019. 
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FLORISVALDO JUSTINO MACHADO GONÇALVES, Inspetor, designado para responder pela 

Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), nos períodos de 19 a 22 e de 25 

a 30 de novembro de 2019, por motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, José Alexandre 

Cavalcanti Vasco, conforme Portaria CVM/SGE/114, de 14 de novembro de 2019. 

 

 

ANDRÉA COELHO BAPTISTA 

Gerente de Recursos Humanos 

 

 

  



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 6. 

GAH - Gerência de Recursos Humanos 

Boletim de Pessoal nº 920, de 02 de dezembro de 2019 

INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 197, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de julho de 1977, 

e considerando o disposto no Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, resolve: 

Art. 1º Criar a nova estrutura de comitês da CVM, definindo seus conceitos gerais, finalidades, 

atribuições, composição e funcionamento, nos termos desta Portaria. 

CAPÍTULO I – DOS CONCEITOS E FINALIDADES DOS COMITÊS 

Art. 2º Para os fins desta norma, são considerados comitês grupos de pessoas, formalmente 

constituídos por ato do Presidente da CVM, e que se reúnem para tomada de decisões ou discussão 

sobre temas de sua competência, conforme o caso. 

Parágrafo único. Decisões que, por sua complexidade, importância ou transversalidade, geram 

riscos relevantes ao cumprimento da missão ou dos objetivos estratégicos institucionais, idealmente 

devem ser precedidas de debate prévio qualificado, no âmbito de comitês constituídos conforme o 

caput. 

Art. 3º Os comitês da CVM são classificados como estratégicos, táticos ou operacionais, de acordo 

com a preponderância da natureza de suas atribuições. 

I.  São atribuições de natureza estratégica: 

a) a tomada de decisões que garantem a sobrevivência, relevância e utilidade institucional no longo 

ou médio prazos; 

b) a definição de políticas e normas institucionais; 

c) a priorização e a especificação, em nível geral, das diretrizes institucionais, incluindo a definição 

do problema que se objetiva eliminar ou minimizar e a justificativa das iniciativas ou projetos; e 

d) o monitoramento dos resultados em nível estratégico. 

II.  São atribuições de natureza tática: 

a) a tomada de decisões que garantem a execução das políticas, normas e diretrizes institucionais no 

médio ou curto prazos; 

b) a especificação, em nível detalhado, das diretrizes institucionais, incluindo a aprovação de 

Termos de Abertura de iniciativas ou projetos e a priorização das soluções geradas pelas equipes; e 
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c) o monitoramento dos resultados em nível tático, dirimindo dúvidas decorrentes da execução das 

diretrizes. 

III.  São atribuições de natureza operacional: 

a) a tomada de decisões vinculadas a processos administrativos e cujos efeitos se materializam no 

curto ou curtíssimo prazos; 

b) a tomada de decisões que visam cumprir políticas ou diretrizes institucionais; e 

c) o monitoramento dos resultados em nível operacional, dirimindo ou arbitrando as dúvidas 

decorrentes da execução das diretrizes. 

Parágrafo único. A constituição de comitês de natureza operacional poderá ser efetuada por ato do 

Superintendente Geral. 

Art. 4º Os comitês da CVM possuem, basicamente, dois focos de atuação: 

I.   Produção institucional: realizar o propósito institucional, ou seja, produzir aquilo que motivou 

a criação da instituição; e 

II. Desenvolvimento institucional: manter e melhorar a capacidade da instituição de realizar seu 

propósito, estimulando a contínua adaptação institucional às mudanças nos cenários e contextos em 

que está inserida. 

Parágrafo único. Os comitês com foco de atuação em produção institucional deverão ser tratados 

em normativos específicos, não sendo objeto desta Portaria. 

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA, DO FUNCIONAMENTO GERAL E DA CLASSIFICAÇÃO 

DOS COMITÊS 

Art. 5º São comitês de desenvolvimento institucional, nos termos definidos por essa norma, os 

seguintes: 

I.  Comitê de Governança e Gestão de Riscos, de natureza preponderantemente estratégica; 

II. Comitê de Governança e Gestão Estratégica, de natureza preponderantemente estratégica; 

III. Comitê Geral de Superintendentes, de natureza preponderantemente tática; 

IV. Comitê de Gestão de Compras, de natureza preponderantemente tática; 

V.  Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Transformação Digital, de natureza 

preponderantemente tática; 
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VI. Comitê de Gestão da Segurança da Informação e das Comunicações, de natureza 

preponderantemente tática; 

VII. Comitê de Gestão de Pessoas, de natureza preponderantemente tática; 

VIII. Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório, de natureza 

preponderantemente operacional; e 

IX. Comissão de Conflito de Interesses, de natureza preponderantemente operacional. 

 Art. 6º Os temas cuja decisão for passível de ser tomada sem a necessidade de reunião presencial 

poderão ser deliberados por meio de reunião virtual ou e-mail. 

 Art. 7º Todos os comitês possuem uma secretaria operacional, que é responsável pelas seguintes 

atribuições: 

I.  estimular, receber e realizar a triagem dos requerimentos de pauta de titulares de componentes 

organizacionais, equipes de projetos ou servidores; 

II.  elaborar as pautas das reuniões a partir de tratativas com os envolvidos; 

III. controlar o tempo das apresentações durante as reuniões, de modo a que a agenda seja respeitada; 

IV. registrar em ata no Sistema Eletrônico de Informações – SEI as decisões tomadas nas reuniões; 

e 

V.  promover esforços para que os membros dos comitês assinem as atas e, quando necessário, 

outros documentos aprovados nas reuniões. 

Art. 8º Na escolha dos membros dos comitês, deverão ser cumpridos os seguintes requisitos: 

I.  não ter, nos últimos cinco anos, registro de penalidade administrativa; 

II. não ter, nos últimos três anos, registro de censura ética; e 

III. no caso de servidores efetivos, ter concluído o estágio probatório. 

CAPÍTULO III – DAS ATRIBUIÇÕES, INTEGRANTES E FUNCIONAMENTO DOS 

COMITÊS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

SEÇÃO I – DO COMITÊ DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS – CGR 

Art. 9º O CGR possui as seguintes atribuições: 
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I.  deliberar sobre a política e as normas de gestão de risco na CVM, inclusive aquelas relacionadas 

à Supervisão Baseada em Risco – SBR; 

II. deliberar sobre as classificações, avaliações e tratamento de riscos econômicos, operacionais e à 

integridade; 

III. deliberar sobre os indicadores, a estratégia e as diretrizes, bem como sobre os planos de ação 

específicos para tratamento de riscos críticos; 

IV. monitorar a execução dos planos de ação específicos para tratamento de riscos críticos; 

V.  deliberar sobre o Relatório de Monitoramento do Plano de SBR a ser encaminhado à Comissão 

Técnica da Moeda e do Crédito -COMOC; 

VI. monitorar propostas que impliquem em posicionamento relevante da CVM junto aos fóruns 

internacionais nos quais participe; 

VII. deliberar sobre propostas relacionadas aos temas de risco tratados no âmbito do Comitê de 

Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e 

Capitalização - COREMEC; 

VIII. recomendar ao Comitê de Governança e Gestão Estratégica - CGE a abertura de projetos 

estruturantes para o desenvolvimento de capacidades institucionais; 

IX. assumir as competências de que trata o art. 15, do Decreto nº 9203/17; 

X.  deliberar sobre a priorização de estudos de Análise de Impacto Regulatório – AIR; e 

XI. promover o fortalecimento da cultura de gestão de riscos na autarquia. 

Art. 10. Integram o CGR os titulares das seguintes áreas: 

I.  Presidência – PTE; 

II. Diretorias do Colegiado; 

III. Superintendência Geral – SGE; 

IV. Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos – ASA, na função de secretário 

operacional; e 

V.  Superintendência de Planejamento – SPL; 
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Art. 11. As reuniões do CGR ocorrem ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, caso haja a superveniência de algum risco ou tema relevante a ser deliberado ou a 

se dar ciência aos membros do comitê. 

SEÇÃO II – DO COMITÊ DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA - CGE 

Art. 12. O CGE possui as seguintes atribuições: 

I.  deliberar sobre políticas e normas gerais relacionadas à gestão interna da CVM, incluindo as 

Políticas de Governança e Transformação Digital, de Segurança da Informação e Comunicações, e 

de Gestão de Pessoas; 

II. deliberar sobre propósito, cadeia de valor, objetivos e indicadores estratégicos institucionais; 

III. arbitrar conflitos de prioridade surgidos no âmbito de outros comitês; 

IV. priorizar temas ou problemas a serem objeto de projeto estratégico; 

V.  aprovar os Termos de Abertura e monitorar a execução dos projetos estratégicos acompanhados 

diretamente pela Presidência; 

VI. aprovar novos padrões, sistemas ou políticas desenvolvidos pelas equipes dos projetos 

acompanhados pelo comitê; 

VII. orientar a articulação da CVM com os Comitês Gestores de temas considerados estratégicos 

pelo Governo Federal, inclusive com o Comitê Gestor da Plataforma de Cidadania Digital e a sua 

participação em plataformas digitais governamentais. 

Art. 13. Integram o CGE os titulares das seguintes áreas: 

I.  Presidência - PTE; 

II. Superintendência Geral – SGE; 

III. Superintendência de Planejamento – SPL, na função de secretário operacional; 

IV. um Diretor do Colegiado, indicado pelo PTE, com mandato de dois anos; e 

V.  outras três Superintendências, indicadas pelo PTE, com mandato de dois anos. 

Art. 14. As reuniões do CGE ocorrem ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, caso haja a superveniência de algum risco ou tema relevante a ser deliberado ou a 

se dar ciência aos membros do comitê. 

SEÇÃO III – DO COMITÊ GERAL DE SUPERINTENDENTES – CGS 
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Art. 15. O CGS possui as seguintes atribuições: 

I.  deliberar sobre propostas de quaisquer temas a serem debatidos e aprovados no CGR ou no CGE; 

e 

II. constituir fórum para comunicação direta e discussão de quaisquer temas importantes no âmbito 

da CVM. 

Art. 16. Integram o CGS os titulares das seguintes áreas: 

I.  Superintendência Geral – SGE, na função de coordenador; 

II. todas as Superintendências ou cargos de nível equivalente; e 

III. Gerência Geral de Processos – GGE, na função de secretário operacional. 

Art. 17. As reuniões do CGS ocorrem ordinariamente a cada dois meses e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, caso haja a superveniência de algum risco ou tema relevante a ser deliberado ou a 

se dar ciência aos membros do comitê. 

SEÇÃO IV – DO COMITÊ DE GESTÃO DE COMPRAS – CGC 

Art. 18. O CGC possui as seguintes atribuições: 

I.  coordenar a elaboração e propor ao CGE as Políticas de Compras e Contratações da CVM, em 

consonância com as leis, normas e diretrizes governamentais sobre o tema; 

II. deliberar sobre as normas complementares ao Plano Anual de Compras - PAC institucional e 

sobre os padrões e procedimentos necessários para assegurar a implementação da Política de 

Compras e Contratações; 

III. monitorar normativos da Administração Pública Federal relacionados aos temas objeto do 

comitê, promovendo a sua adoção na CVM; 

IV. apoiar, acompanhar e promover a implementação das políticas institucionais, promovendo o uso 

de padrões associados às diretrizes gerais sobre o tema; 

V.  aprovar os Planos Táticos relacionados ao tema, inclusive o PAC, em consonância com o Plano 

Estratégico Institucional (PEI) e aprovar suas revisões, mediante necessidades justificadas; 

VI. aprovar a proposta de execução orçamentária referente ao PAC, à luz das políticas e do plano 

diretor sobre o tema; 

VII. instituir grupos de trabalho para a condução de projetos priorizados sobre o tema, definindo 

prazos e a respectiva apresentação de resultados, desde que com número máximo de componentes 
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não superior ao dos membros deste comitê, além de possuir caráter temporário e duração não 

superior a um ano, não devendo haver mais de três operando simultaneamente; e 

VIII. acompanhar a execução do PAC, arbitrando conflitos e reorientando sua execução, caso 

necessário. 

Art. 19. Integram o CGC os titulares das seguintes áreas: 

I.  Superintendência Geral – SGE, na função de coordenador; 

II. todas as Superintendências ou cargos de nível equivalente; e 

III. Superintendência Administrativo-Financeira - SAD, na função de secretário operacional. 

Art. 20. As reuniões do CGC ocorrem ordinariamente a cada dois meses e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, caso haja a superveniência de algum risco ou tema relevante a ser deliberado ou a 

se dar ciência aos membros do comitê. 

SEÇÃO V – DO COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – CGTI 

Art. 21. O CGTI possui as seguintes atribuições: 

I.  coordenar a elaboração e propor ao CGE as Políticas de Tecnologia de Informação, inclusive a 

Política de Transformação Digital – PoTDi, em consonância com as leis, normas e diretrizes 

governamentais sobre o tema; 

II. deliberar sobre as normas complementares à PoTDi institucional e sobre os padrões e 

procedimentos necessários para assegurar a implementação da Política; 

III. monitorar normativos da Administração Pública Federal relacionados aos temas objeto do 

comitê, promovendo a sua adoção na CVM; 

IV. apoiar, acompanhar e promover a implementação das políticas institucionais, promovendo o uso 

de padrões associados às diretrizes gerais sobre o tema; 

V. aprovar os Planos Táticos relacionados ao tema, inclusive o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação – PDTI, em consonância com o Plano Estratégico Institucional (PEI) e aprovar suas 

revisões, mediante necessidades justificadas; 

VI. aprovar a proposta de execução orçamentária à luz das políticas e do plano diretor sobre o tema; 

VII. instituir grupos de trabalho para a condução de projetos priorizados sobre o tema, definindo 

prazos e a respectiva apresentação de resultados, desde que com número máximo de componentes 
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não superior ao dos membros deste comitê, além de possuir caráter temporário e duração não 

superior a um ano, não devendo haver mais de três operando simultaneamente; e 

VIII. acompanhar a execução do PDTI, arbitrando conflitos e reorientando sua execução, caso 

necessário. 

Art. 22. Integram o CGTI os titulares das seguintes áreas: 

I.  Superintendência Geral – SGE, na função de coordenador; 

II. todas as Superintendências ou cargos de nível equivalente; e 

III. Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, na função de secretário operacional. 

 Art. 23. As reuniões do CGTI ocorrem ordinariamente a cada dois meses e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, caso haja a superveniência de algum risco ou tema relevante a ser deliberado ou a 

se dar ciência aos membros do comitê. 

SEÇÃO VI – DO COMITÊ DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DAS 

COMUNICAÇÕES – CGSIC 

Art. 24. O CGSIC possui as seguintes atribuições: 

I.  coordenar a elaboração e propor ao CGE a Política de Segurança de Informação e Comunicações 

– PoSIC, que inclui a Política Cibernética, e a Política de Continuidade de Negócios – PoCoN, em 

consonância com as leis, normas e diretrizes governamentais sobre o tema; 

II. deliberar sobre as normas complementares à PoSIC e à PoCoN e sobre os padrões e 

procedimentos necessários para assegurar a implementação das Políticas; 

III. monitorar normativos da Administração Pública Federal relacionados aos temas objeto do 

comitê, promovendo a sua adoção na CVM; 

IV. apoiar, acompanhar e promover a implementação das políticas institucionais, promovendo o uso 

de padrões associados às diretrizes gerais sobre o tema; 

V.  aprovar os Planos Táticos relacionados ao tema, inclusive o Plano Diretor de Segurança da 

Informação e das Comunicações – PDSIC e o Plano de Continuidade de Negócios – PCN, em 

consonância com o Plano Estratégico Institucional (PEI) e aprovar suas revisões, mediante 

necessidades justificadas; 

VI. aprovar a proposta de execução orçamentária à luz das políticas e dos planos diretores sobre o 

tema; 
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VII. instituir grupos de trabalho para a condução de projetos priorizados sobre o tema, definindo 

prazos e a respectiva apresentação de resultados, desde que com número máximo de componentes 

não superior ao dos membros deste comitê, além de possuir caráter temporário e duração não 

superior a um ano, não devendo haver mais de três operando simultaneamente; e 

VIII. acompanhar a execução do PDSIC e do PCN, arbitrando conflitos e reorientando sua execução, 

caso necessário. 

Art. 25. Integram o CGSIC os titulares das seguintes áreas: 

I.  Superintendência Geral – SGE, na função de coordenador; 

II. Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos – ASA; 

III. Assessoria de Comunicação – ASC; 

IV. Superintendência de Orientação e Proteção a Investidores – SOI; 

V.  Superintendência Administrativo-Financeira – SAD; 

VI. Superintendência de Planejamento – SPL; e 

VII. Gestor de Segurança de Informação e Comunicações – GSIC, na função de secretário 

operacional. 

Art. 26. As reuniões do CGSIC ocorrem ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, caso haja a superveniência de algum risco ou tema relevante a ser deliberado ou a 

se dar ciência aos membros do comitê. 

SEÇÃO VII – DO COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS – CGEP 

Art. 27. O CGEP possui as seguintes atribuições: 

I.  Coordenar a elaboração e propor ao CGE a Política de Gestão de Pessoas – PoGeP, em 

consonância com as leis, normas e diretrizes governamentais sobre o tema; 

II. deliberar sobre as normas complementares à PoGeP e sobre os padrões e procedimentos 

necessários para assegurar a implementação da Política; 

III. monitorar normativos da Administração Pública Federal relacionados aos temas objeto do 

comitê, promovendo a sua adoção na CVM; 

IV. apoiar, acompanhar e promover a implementação das políticas institucionais, promovendo o uso 

de padrões associados às diretrizes gerais sobre o tema; 
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V.  aprovar os Planos Táticos ou Programas relacionados ao tema, em consonância com o Plano 

Estratégico Institucional (PEI) e aprovar suas revisões, mediante necessidades justificadas; 

VI. apreciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), em consonância com o Plano 

Estratégico Institucional (PEI), bem como eventuais revisões, mediante necessidades justificadas e 

a critério da Superintendência Administrativo-Financeira (SAD); 

VII. aprovar a proposta de execução orçamentária à luz das políticas e do plano diretor sobre o tema; 

VIII. instituir grupos de trabalho para a condução de projetos priorizados sobre o tema, definindo 

prazos e a respectiva apresentação de resultados, desde que com número máximo de componentes 

não superior ao dos membros deste comitê, além de possuir caráter temporário e duração não 

superior a um ano, não devendo haver mais de três operando simultaneamente; 

IX. acompanhar a execução dos Planos Táticos e dos Programas, arbitrando conflitos e reorientando 

sua execução, caso necessário; 

X.  deliberar sobre procedimentos, ajustes, mudanças e outras questões relacionadas aos programas 

pertinentes à gestão de pessoas, nos termos das competências estabelecidas nos normativos que os 

regulamentam; 

XI. decidir sobre os recursos interpostos quanto aos resultados das avaliações individuais de 

desempenho; e 

XII. analisar, como órgão consultivo, os recursos interpostos ao PTE quanto às decisões pertinentes 

à gestão de pessoas, excetuando-se as decisões proferidas por comitês específicos. 

Art. 28. Integram o CGEP os titulares das seguintes áreas: 

I.  Superintendência Geral – SGE; 

II. Superintendência Administrativo-Financeira – SAD, na função de coordenador; 

III. Gabinete da Presidência - CGP; 

IV. Superintendência de Planejamento – SPL; 

V. Função Comissionada do Poder Executivo nível 4, escolhido pelos membros permanentes do 

CGEP, e respectivo suplente, ambos com mandato de dois anos, prorrogável por igual período por 

meio de Portaria PTE; e 

VI.  representante do quadro efetivo da CVM, não titular de componente organizacional, e 

respectivo suplente, ambos com mandato de dois anos, prorrogável por igual período por meio de 

Portaria PTE, indicado pelos servidores do quadro efetivo da CVM, por meio de processo seletivo 

a ser regulamentado pelo comitê. 
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§ 1º Caberá à Coordenação de Capacitação – CAP, vinculada à SAD, executar a função de secretaria 

operacional.  

§ 2º No julgamento dos eventuais recursos interpostos quanto aos resultados das avaliações 

individuais de desempenho, comporá o comitê, em substituição ao membro referido no inciso VI, 

um servidor ocupante de cargo do mesmo nível daquele ocupado pelo servidor impetrante do 

recurso, desde que não seja titular de componente organizacional, a ser indicado pelo Sindicato 

Nacional dos Servidores da CVM – SINDCVM. 

Art. 29. As reuniões do CGEP ocorrem ordinariamente a cada dois meses e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, caso haja a superveniência de algum risco ou tema relevante a ser deliberado ou a 

se dar ciência aos membros do comitê. 

SEÇÃO VIII – DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO 

PROBATÓRIO – CADEP 

Art. 30. O CADEP possui as seguintes atribuições: 

I.  decidir sobre os recursos interpostos pelos servidores em relação ao resultado das avaliações de 

desempenho de estágio probatório; e 

II. acionar as áreas técnicas, quando da necessidade de complementação de informações para a 

tomada de decisão. 

Art. 31. Integram o CADEP servidores estáveis, nomeados pelo Presidente da CVM, com mandato 

de dois anos, prorrogável por igual período, para exercerem as seguintes funções: 

I.  membro titular, na função de coordenador; 

II. membro titular, na função de secretário operacional; 

III. membro titular; 

IV. primeiro suplente; e 

V.  segundo suplente. 

§ 1º O primeiro e o segundo suplentes assumirão automaticamente nos impedimentos de caráter 

temporário ou permanente dos membros titulares. 

§ 2º Nos impedimentos do coordenador do CADEP, sua função será exercida pelo secretário 

operacional e, nos impedimentos deste, pelo membro remanescente. 

§ 3º Os servidores membros do CADEP deverão ter um número de anos de efetivo exercício na 

CVM igual ou superior ao dobro do exigido para a obtenção de estabilidade no cargo. 
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Art. 32. As reuniões do CADEP ocorrem a qualquer tempo, caso haja necessidade de julgamento 

de recursos relacionados aos resultados de avaliações de desempenho de estágio probatório. 

SEÇÃO IX – DA COMISSÃO DE CONFLITO DE INTERESSES – CCI 

Art. 33. A CCI possui as seguintes atribuições: 

I.  efetuar análise preliminar acerca da existência ou não de potencial conflito de interesses nas 

consultas formuladas pelos servidores; 

II. autorizar o servidor a exercer atividade privada, quando verificada a inexistência de potencial 

conflito de interesses ou sua irrelevância; e 

III. informar os servidores sobre como prevenir ou impedir possível conflito de interesses e como 

resguardar informação privilegiada, de acordo com as normas, procedimentos e mecanismos 

estabelecidos pela Controladoria-Geral da União. 

Art. 34. Integram a CCI os titulares das seguintes áreas: 

I.  Superintendência Geral – SGE, na função de coordenador; 

II. Superintendência Administrativo-Financeira – SAD, na função de secretário operacional; e 

III. Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada da CVM, na função de assessoria 

jurídica e controle de legalidade. 

Art. 35. As reuniões da CCI ocorrem a qualquer tempo, quando há consulta acerca de conflito de 

interesses ou pedido de autorização para exercício de atividade privada, ou caso haja a 

superveniência de algum risco ou tema relevante a ser deliberado ou a se dar ciência aos membros 

da comissão. 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 36. Naquilo que não contraria o disposto nesta Portaria, continuam vigentes as regras 

estabelecidas nos demais normativos que regulamentam e detalham as atribuições e funcionamento 

dos comitês de atuação em produção institucional, bem como os de natureza consultiva 

estabelecidos pelas Deliberações CVM nº 498, de 24 de janeiro de 2006 e nº 720, de 25 de abril de 

2014. 

 Art. 37. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. 

Original assinado por 

MARCELO SANTOS BARBOSA 

Presidente 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 198, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo artigo 17, item VII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 327, 

de 11/07/1977, e pelo disposto nos arts. 75 e 76 da Lei nº 11.890, de 24/12/2008, no 

Parecer/CVM/PFE/Nº 018, de 02/10/2003, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 472, de 01/10/2007, 

no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 617, de 05/12/2007, no Memorando-Conjunto/PFE-CVM/GJU-

1/GJU-2/Nº 001, de 28/01/2009, no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 413, de 05/11/2010 e no 

MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 041, de 23/01/2013; resolve: 

Aprovar as progressões por mérito, relacionadas abaixo, com vigência a partir do início do 

expediente de 1º de dezembro de 2019. 

NOME CARGO EFETIVO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL 

Leonardo Blattner Pupo Analista B II B III 

Daniel do Coutto Gil Inspetor C I C II 

  

Original assinado por 

MARCELO SANTOS BARBOSA 

Presidente 
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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/SAD/Nº 124, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 

O Superintendente Administrativo-Financeiro, 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 no quadro abaixo para atuarem, nos termos da 

Instrução Normativa SEGES nº 5, de 25 de maio de 2017, no acompanhamento e fiscalização do 

Contrato CVM nº 20/2019, celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e o 

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), CNPJ nº 

33.683.111/0001-07, que tem por objeto a prestação do serviço de tecnologia da informação, 

denominado “INFOCONV”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos 

sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para fins de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) de investidores não residentes no Brasil. 

  

Gestor 

  

Titular da GAIN 

  

Fiscal Técnico 

Victor Braga Raposeiro 

Matrícula SIAPE: 1483499 

CPF: 042.437.357-27 

Fiscal Técnico Substituto 

Ricardo Marques de Souza Zielinsky 

Matrícula SIAPE: 1483439 

CPF: 744.243.357-04 

Art. 2º Caberá ao Gestor do Contrato a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização 

técnica, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da 

documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos 

aspectos que envolvam eventual prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, aplicação de 

sanções, extinção dos contratos, dentre outros, nos termos da Instrução Normativa SEGES nº 5, 

de 25 de maio de 2017. 

Art. 3º  Caberá ao Fiscal Técnico o acompanhamento das demandas, com o objetivo de avaliar a 

execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, 

tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos 

de desempenho eventualmente estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento 

conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que trata o inciso V do artigo 

40 da Instrução Normativa SEGES nº 5, de 25 de maio de 2017. 
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até o vencimento do contrato 

e de sua garantia, quando houver. 

 

Original assinado por 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 

Superintendente Administrativo-Financeiro 


