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05. COM ISSÃO DE VALORES M OBILIÁRIOS - CVM
          P la no de  Ca rre ira s e  Ca rgos da  CVM

          Ca rre ira  de Ana lista  da  CVM

          Cargo: Analis ta da CVM

          Ca rre ira  de Inspe tor da  CVM

          Cargo: Inspetor da CVM

Níve l Superio r P o siçã o : ja n e i ro /2019

A T IV O A P O S EN T A DO

S U B S ÍDIO  (em  R $) S U B S ÍDIO  (em  R $)

( * ) ( ** )

IV 27 .369 ,67 27.369,67

l l l 26 .609 ,28 26.609,28

l l 26 .138 ,79 26.138,79

l 25 .676 ,60 25.676,60

l l l 24 .689 ,04 24.689,04

l l 24 .204 ,95 24.204,95

l 23 .730 ,33 23.730,33

l l l 23 .265 ,03 23.265,03

l l 22 .370 ,22 22.370,22

l 21 .931 ,59 21.931,59

l l l 21 .501 ,56 21.501,56

l l 21 .079 ,96 21.079,96

l 19 .197 ,06 19.197,06

C LA S S E P A DR Ã O

E s pec ia l

C

B

A
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I -  Venc im ento B ás ic o ;
II - Gra tific aç ão de D es em penho de Atividade de Aud itor ia de Valores  Mobiliár ios , de que trata o  art. 13 da Medida P rovis ória nº 2.229-43, de 2001; e
III - Vantagem  P ec uniária  Ind ividua l - VP I, de que trata  a  Lei nº 10.698, de 2003. 

S is tem a de D es envolvim ento da C arre ira - a rt. 154 da MP  440/2008

Le gislaçõe s C orre sponde nte s:

     Medida P rovis ória nº 2150-42 de 24.08.2001
     Medida P rovis ória nº 2229-43 de 06.09.2001
     Lei nº 10.331 de 18.12.2001
     Lei nº 10.697 de 02.07.2003
     Lei nº 10.698 de 02.07.2003
     D ec re to nº 4.843 de 24.09.2003 art. 1º
     Lei nº 10.769 de 19.11.2003
     Medida P rovis ória nº 210 de 31.08.2004
     Lei nº 11.094 de 13.01.2005
     D ec re to nº 5.407 de 31.03.2005
     Medida P rovis ória nº 302 de 29.06.2006
     Lei nº 11.356 de 19.10.2006
     Medida P rovis ória nº 440 de 29.08.2008
     Lei nº 11.890 de 24.12.2008
     Lei nº 12.808 de 08.05.2013
      Lei nº 13.327 de 29.07.2016 art. 16º
      Lei nº 13.328 de 29.07.2016 art. 90
     Medida C aute lar S TF AD IN 5 .809 - D F

     Medida P rovis ória nº 2150-39 de 31.05.2001      Medida P rovis ória nº 849 de 31.08.2018 art.14
     Medida P rovis ória nº 2150-40 de 28.06.2001      Medida C aute lar S TF AD IN 6 .004 - D F

         Med ida P rovis ória nº 2150-41 de 27.07.2001

O s  atua is  c argos  oc upados  c u jos  titu lares  tenham  obs ervado o  d is pos to no §  3o do art. 87 da Le i nº 11890/2008, bem  c om o os  c argos  vagos  e  os  dem ais  à m edida que vagarem , de 
Analis ta da C VM e de Ins petor da C VM pas s am  a in tegrar as  C arre iras  de que tra tam , res pec tivam ente , as  alíneas  " a " e  " b  " inc is o  I do c aput do art. 67 da Le i nº 11.890/2008. ( § 1º do 
art. 67 da Lei nº 11.890/2008 )

F ic a es truturado o P lano de C arreiras  e  C argos  da C om is s ão de Valores  Mobiliá rios  - C VM, abrangendo os  titula res  de c argos  de provim ento efetivo  do Q uadro de P es s oal da C VM, de 
que tra ta  o art. 3º da Lei nº 6.385, de 7  de dez em bro de 1976, e  a  Lei nº 9.015, de 30 de m arç o de 1995, c om pos to pelas  s egu intes  C arre iras  e c argos :  C arre ira de Ana lis ta  da C VM, 
c om pos ta pelos  c argos  de Analis ta  da C VM eC arreira de Ins petor da C VM, c om pos ta pelos  c argos  de Ins petor da C VM. ( a rt. 67  da Lei nº 11.890/2008).

P o sição : Jane iro /2 0 1 9   co m  b as e n a M edid a  C a utela r d o  S u p rem o  Trib u n al Federa l n a  A ção  Direta  d e In co n s t itu cio na lid a d e 6 .0 0 4  - Dis tr ito  Federa l q u e s u s p end e a eficác ia  

d a M ed id a  P ro v is ó ria  8 4 9 , d e 2 0 1 8 .

     Medida P rovis ória nº 2136-38 de 24.05.2001

     Medida P rovis ória nº 2048-26 de 29.06.2000
     Medida P rovis ória nº 2048-27 de 28.07.2000
     Medida P rovis ória nº 2048-28 de 28.08.2000
     Medida P rovis ória nº 2048-29 de 27.09.2000

( *  ) A partir de  1º de julho de 2008, os  titu la res  dos  c argos  integrantes  das  c arreiras  a  que s e re ferem  as  a líneas  “a” e  “b” do inc is o I do  art. 67 da MP  440/2008 pas s am  a s er 
rem unerados  exc lus ivam ente por s ubs ídio , fixado em  parc ela ún ic a , vedado o  ac rés c im o de qua lquer gratific aç ão, adic ional, abono, prêm io, verba de repres entaç ão ou outra  es péc ie 
rem uneratória . 

( * * ) Apose ntado - Aplic a-s e  às  apos entador ias  e às  pens ões  c onc ed idas  aos  s ervidores  integrantes  do P lano de C arreiras  e  C argos  da C VM o dis pos to do arts . 88 , 89 e 99 da MP  
440/2008.

     Lei nº 9.015 de 30.03.95

     Medida P rovis ória nº 2048-30 de 26.10.2000
     Medida P rovis ória nº 2048-31 de 23.11.2000

S ubsídio  - (Anexo XIV da Lei no 11.890, de 24 de dez em bro de 2008)

E s tão c om preendidas  no s ubs íd io  e  não s ão m ais  devidas  aos  titu lares  dos  c argos  a  que s e re ferem  as  alíneas  “a” e “b” do inc is o I do art. 67, a partir de  1º de julho  de 2008, as  
s eguin tes  es péc ies  rem uneratórias :

Além  das  parc elas  e  vantagens  de que trata o art. 82  MP  440/2008, não s ão devidas  aos  titulares  dos  c argos  a que s e re ferem  as  a líneas  “a”  e  “b” do inc is o I do  art. 67 da MP  440/2008, 
a  partir de 1ºde julho de 2008, as  s eguintes  parc elas  re feridas  no art. 83  da MP  440/2008.

O  s ubs íd io  dos  integrantes  das  c arre iras  de que tra tam  as  a líneas  “a” e  “b” do inc is o  I do art. 67  da MP  440/2008 não exc lui o  d ire ito à perc epç ão, nos  te rm os  da leg is laç ão e  
regu lam entaç ão es pec ífic a , c onform e art. 85 da MP  440/2008.

Aos  titula res  dos  c argos  in tegrantes  das  C arre iras  de Analis ta da C VM e de Ins petor da C VM aplic a-s e o reg im e de ded ic aç ão exc lus iva , c om  o im pedim ento do exerc íc io de outra  
a tividade rem unerada, púb lic a ou privada, res s alvado o  exerc íc io  do m agis tér io, havendo c om patibilidade de horários  (art. 100 da MP  440/2008)

     Medida P rovis ória nº 2048-32 de 21.12.2000

     Medida P rovis ória nº 2136-36 de 27.03.2001
     Medida P rovis ória nº 2136-37 de 26.04.2001

     D ec re to  nº 1.519 art. 5º e  art. 7º, inc is os  I e II, de  08.06.95
     P ortar ia nº 145 de 07.06.96
     P ortar ia MAR E  nº 2.179 de 28.07.98

     Medida P rovis ória nº 2048-33 de 28.12.2000
     Medida P rovis ória nº 2136-34 de 26.01.2001
     Medida P rovis ória nº 2136-35 de 23.02.2001
     D ec re to  nº 3.762 de 05.03.2001



                             Elaborado:CGSUP/DESIS/SGP/SED/ME - Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Ex-Territórios Nº 78
58

                                      Elaborado:CGSUP/DESIS/SGP/SED/ME - T

05. COM ISSÃO DE VALORES M OBILIÁRIOS - CVM
          Plano de Carreiras e Cargos da CVM

          Carreira de Agente Executivo da CVM

          Cargo: Agente Executivo da CVM

Nível Intermediário Posição: janeiro/2019

ATIVO APOSENTADO

SUBSÍDIO (em R$) SUBSÍDIO (em R$)

( * ) ( ** )

IV 10.608,27 10.608,27

lll 10.348,49 10.348,49

ll 10.096,53 10.096,53

l 9.848,30 9.848,30

lll 9.335,10 9.335,10

ll 9.107,11 9.107,11

l 8.884,47 8.884,47

lll 8.421,71 8.421,71

ll 8.218,21 8.218,21

l 8.017,73 8.017,73

lll 7.598,44 7.598,44

ll 7.392,00 7.392,00

l 7.189,98 7.189,98

A

CLASSE PADRÃO

Especial

C

B
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Fica es truturado o Plano de C arreiras  e Cargos  da C om issão de Valores  Mobiliários  - C VM, abrangendo os  titulares  de cargos  de provim ento efetivo do Q uadro de Pessoal da C VM, de que trata o art. 3º da Lei 
nº 6.385, de 7 de dezem bro de 1976, e a Lei nº 9.015, de 30 de m arço de 1995, com posto pelas  seguintes  Carreiras  e cargos :   de nível interm ediário, cargos  de Agente Executivo da C VM e de Auxiliar de 
Serviç os  Gerais  do Q uadro de Pes soal da C VM. (art.  67 da Lei nº 11.890/2008).

( ** ) Aposentado : Aplica-se às  apos entadorias  c oncedidas  aos  s ervidores  integrantes  do Plano de C arreiras  e Cargos  da C VM, de que tratam  o art. 67 da Lei nº 11.890/2008  e o § 5º do art. 87 da Lei nº 
11.890/2008  e às  pensões, ress alvadas  as  aposentadorias  e pensões  reguladas  pelos  arts . 1º e 2º da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber, o dispos to nes ta Lei em  relação aos  servidores  que 
s e encontram  em  atividade.(Art. 89 da Lei nº 11.890/2008).
( ** ) Aposentado :  O enquadram ento a que se refere § 4º  do art. 67 da Lei nº 11.890/2008 não representa, para qualquer efeito legal, inc lus ive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em  relação à 
c arreira, ao cargo e às  atribuições  atuais  des envolvidas  pelos  seus  titu lares . (§5º do art. 68 da Lei nº 11.890/2008).

O s efeitos  decorrentes  do enquadram ento a que s e refere § 4º do art. 68 da Lei nº 11.890/2008  aplicar-s e-ão ao pos ic ionam ento dos  aposentados  e pens ionis tas  nas  tabelas  rem uneratórias  da C arreira de 
Agente Executivo, nos  casos  em  que a aposentadoria ou a ins tituição da pens ão tenha ocorrido com  fundam ento nos  art. 3º, art. 6º ou art. 6º-A da Em enda C onstituc ional nº 41, de 19 de dezem bro de 2003, ou 
no art. 3º da Em enda Constituc ional nº 47, de 5 de julho de 2005.(§6º do art. 68 da Lei nº 11.890/2008).

O  pos ic ionam ento dos  aposentados  e dos  pens ionis tas  a que s e refere o § 6º do art. 68 da Lei nº 11.890/2008 na Tabela de subs ídios  da Carreira de Agente Executivo será referenc iado à s ituação em  que o 
s ervidor se enc ontrava na data da aposentadoria ou em  que se originou a pens ão, respeitadas  as  alterações  relativas  a pos ic ionam entos  decorrentes  de legis laç ão espec ífica.. (§7º do art. 68 da Lei nº 
11.890/2008).

É  de quarenta horas  sem anais  a carga horária de trabalho dos  titulares  dos  cargos  integrantes  do P lano de Carreiras  e C argos  da C VM, ressalvadas  as  hipótes es  am paradas  em  legis lação espec ífica.(art. 70 
da Lei nº 11.890/2008)

O s servidores  titulares  dos  c argos  de nível interm ediário do Q uadro de Pessoal da CVM serão enquadrados  nos  cargos  do P lano de C arreiras  e Cargos  da CVM, de acordo com  as  respec tivas  atribuições , os  
requis itos  de form ação profiss ional e a pos ição relativa na Tabela, nos  term os  do Anexo XVI da Lei nº 11.890/2008 (art. 87 da Lei 11.890/2008). 
Subsídio  - (Anexo XV-A da Lei no 11.890, de 24 de dezem bro de 2008)

 A partir de 1º de janeiro de 2017, os  titulares  dos  cargos  integrantes  da Carreira de Agente Exec utivo passam  a ser rem unerados  exc lus ivam ente por subs ídio, fixado em  parcela única, vedado o ac résc im o de 
qualquer gratificação, adic ional, abono, prêm io, verba de representação ou outra espéc ie rem uneratória. (art. 86-A da Lei nº 11.890/2008 - redação dada pelo art. 17 da Lei nº 13.327/2016).

 A partir de 1º de janeiro de 2017, es tarão com preendidas  no subs ídio e não serão m ais  devidas  aos  titu lares  dos  cargos  da Carreira de Agente Exec utivo, as  seguintes  espéc ies  rem uneratórias :

Aplica-se o dispos to nos  art. 83 a art. 85 da Lei nº 11.880/2008 em  relaç ão à percepção do s ubs ídio pelos  integrantes  da C arreira de Agente Executivo da C VM. (art. 86-B  da Lei nº 11.880/2008).

A aplicação do dispos to nos  art. 86-A e art. 86-B  da Lei nº 11.890/2008 aos  servidores  ativos , bem  com o aos  inativos  e aos  pens ionis tas  referidos  no § 6º do art. 68 da Lei nº 11.890/2008 não poderá im plicar 
redução de rem uneração, de proventos  e de pensões. Parágrafo único. Na hipótese de reduç ão de rem uneração, de provento ou de pens ão, eventual diferença será paga aos  servidores  integrantes  da Carreira 
de Agente Executivo a títu lo de parcela com plem entar de s ubs ídio, de natureza provisória, que será gradativam ente absorvida por ocas ião do desenvolvim ento no cargo por progressão ou prom oção, da 
reorganiz ação ou da rees truturação do cargo e da C arreira, da concess ão de reajus te ou vantagem  de qualquer naturez a, bem  com o da im plantação dos  valores  cons tantes  do Anexo XV-A da Lei nº 
11.890/2008 .(§ único do art. 86-C  da Lei nº 11.890/2008).

I - Venc im ento Bás ic o;
II - Gratificaç ão de Desem penho de Atividades  Espec íficas  da C VM - GD ECVM, de que trata o inc iso I do art. 90 da Lei nº 11.890/2008.

A partir de 1º de janeiro de 2017, os  cargos  ocupados  de Agente Exec utivo do Q uadro de Pes soal da C VM cuja inves tidura tenha observados  as  pertinentes  norm as cons tituc ionais  e ordinárias  anteriores  a 5 de 
outubro de 1988 e, se pos terior a es sa data, tenha decorrido de aprovação em  concurso público, a lém  dos  cargos  vagos  e dos  dem ais  cargos , à m edida que vagarem , passam  a integrar a C arreira de que trata 
o parágrafo único do art. 67 a Lei nº 11.890/2008.

A partir de 1º de janeiro de 2017, o c argo de Nível Interm ediário de Agente Exec utivo fica reorganizado na C arreira de Agente Executivo da C VM. (§ únic o do art. 67 da Lei nº 11.890/2008) - redaç ão dada pelo art. 
17 da Lei nº 13.327/2016.

Posição: Jane iro/201 9  co m  b ase na M ed id a Cau telar do  Su prem o  Tribu nal F ederal na Ação Direta de In constitucion alidade 6 .004  - Distrito  Federal q ue susp end e a  eficácia da M ed ida P rovisória 

849 , de 20 18.

Le gislaçõe s C orre sponde nte s:

     Lei nº 8.112 de 11.12.90 art. 40 § único      Lei nº 10.698 de 02.07.2003      D ec reto nº 7.133 de 19.03.2010

     Lei nº 9.015 de 30.03.95      Lei nº 10.699 de 09.07.2003      Medida Provisória nº 568 de 11.05.2012

     D ecreto nº 1.519 art. 5º e art. 7º inc isos  I e II de 08.06.95     D ec reto nº 4.843 de 24.09.2003      Lei nº 12.702 de 07.08.2012 art 11

     P ortaria nº 145 de 07.06.96      Lei nº 10.888 de 24.06.2004  Lei nº 12.808 de 08.05.2013

     P ortaria MAR E nº 2.179 de 28.07.98      Medida P rovisória nº 210 de 31.08.2004      Lei nº 13.328 de 29.07.2016 art.84

     Medida Provis ória nº 2194-6 de 23.08.2001      Lei nº 11.094 de 13.01.2005      Lei nº 13.327 de 29.07.2016 art. 16º e art. 17

     Lei nº 10.331 de 18.12.2001      D ec reto nº 5.407 de 31.03.2005      Medida C autelar S TF AD IN 5.809 - D F

     Medida Provis ória nº 35 de 27.03.2002      Medida P rovisória nº 302 de 29.06.2006      Medida Provisória nº 849 de 31.08.2018 art.14

     Lei nº 10.525 de 06.08.2002      Lei nº 11.356 de 19.10.2006      Medida C autelar S TF AD IN 6.004 - D F

     Medida Provis ória nº 116 de 02.04.2003      Medida P rovisória nº 440 de 29.08.2008

     Lei nº 10.697 de 02.07.2003      Lei nº 11.890 de 24.12.2008 art.91
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18. COM ISSÃO DE VALORES M OBILIÁRIOS - CVM
          Plano de Carreiras e  Cargos da CVM
          ( * ) Cargos de Nível Superior integrantes do Quadro Suplementar CVM a que se refere § 5º do art. 87 da Lei nº 11.890/2008

Nível Superior Posição: janeiro/2019

GDECVM APOSENTADO

80 pts. 100 pts. 50 pts TOTAL (em R$)

80 pts. 100 pts. ( *** ) 50 pts.

A B C D=(A+B) E=(A+C) F G=(A+F)

IV 14.057,36 7.310,40 9.138,00 21.367,76 23.195,36 4.569,00 18.626,36

III 13.744,78 7.148,00 8.935,00 20.892,78 22.679,78 4.467,50 18.212,28

ll 13.435,71 6.987,20 8.734,00 20.422,91 22.169,71 4.367,00 17.802,71

l 13.133,96 6.830,40 8.538,00 19.964,36 21.671,96 4.269,00 17.402,96

lll 12.676,55 6.592,00 8.240,00 19.268,55 20.916,55 4.120,00 16.796,55

ll 12.367,79 6.432,00 8.040,00 18.799,79 20.407,79 4.020,00 16.387,79

l 12.066,32 6.272,80 7.841,00 18.339,12 19.907,32 3.920,50 15.986,82

lll 11.632,01 6.048,80 7.561,00 17.680,81 19.193,01 3.780,50 15.412,51

ll 11.348,49 5.900,80 7.376,00 17.249,29 18.724,49 3.688,00 15.036,49

l 11.070,96 5.756,00 7.195,00 16.826,96 18.265,96 3.597,50 14.668,46

lll 10.655,80 5.541,60 6.927,00 16.197,40 17.582,80 3.463,50 14.119,30

ll 10.395,77 5.404,80 6.756,00 15.800,57 17.151,77 3.378,00 13.773,77

l 10.035,53 5.217,60 6.522,00 15.253,13 16.557,53 3.261,00 13.296,53

ESPECIAL

C

B

A

CLASSE PADRÃO VB
GDECVM ATIVO

TOTAL (em R$)

( ** )



                                      Elaborado:CGSUP/DESIS/SGP/SED/ME - Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais  Civis e dos Ex-Territórios Nº 78 129

VB - Venc imento Básico - (Anexo XV da Lei no 11.890, de 24 de dezembro de 2008)

I - até vinte pontos  de seu lim ite m áxim o serão atribuídos em função dos resultados  obtidos na avaliação de desempenho individual; e

Legislações Correspondentes:
     Decreto-Lei nº 73 de 21.11.66      Medida Provisória nº 2150-42 de 24.08.2001
     Lei nº 9.015 de 30.03.95      Medida Provisória nº 2229-43 de 06.09.2001
     Decreto nº 1.519 de 08.06.95 art.5º e art. 7º incisos  I e II      Lei nº 10.331 de 18.12.2001
     Portaria nº 48 de 13.03.96      Lei nº 10.697 de 02.07.2003
     Portaria nº 117 de 18.05.98      Lei nº 10.698 de 02.07.2003
     Portaria MARE nº 2.179 de 28.07.98      Decreto nº 4.843 de 24.09.2003 art. 1º
     Medida Provisória nº 2048-26 de 29.06.2000      Lei nº 10.769 de 19.11.2003
     Medida Provisória nº 2048-27 de 28.07.2000      Medida Provisória nº 210 de 31.08.2004

     Medida Provisória nº 2048-28 de 28.08.2000      Lei nº 11.094 de 13.01.2005
     Medida Provisória nº 2048-29 de 27.09.2000      Decreto nº 5.407 de 31.03.2005
     Medida Provisória nº 2048-30 de 26.10.2000      Medida Provisória nº 302 de 29.06.2006
     Medida Provisória nº 2048-31 de 23.11.2000      Lei nº 11.356 de 19.10.2006
     Medida Provisória nº 2048-32 de 21.12.2000      Medida Provisória nº 440 de 29.08.2008
     Medida Provisória nº 2048-33 de 28.12.2000      Lei nº 11.890 de 24.12.2008
     Medida Provisória nº 2136-34 de 26.01.2001      Decreto nº 7.133 de 19.03.2010
     Medida Provisória nº 2136-35 de 23.02.2001      Medida Provisória nº 568 de 11.05.2012

     Medida Provisória nº 2136-36 de 27.03.2001      Lei nº 12.702 de 07.08.2012 art. 11
     Medida Provisória nº 2136-37 de 26.04.2001      Lei nº 12.808 de 08.05.2013
     Medida Provisória nº 2136-38 de 24.05.2001      Lei nº 13.327 de 29.07.2016 art. 16º
     Medida Provisória nº 2150-39 de 31.05.2001      Lei 13.328 de 29.07.2016 art. 84
     Medida Provisória nº 2150-40 de 28.06.2001      Medida Cautelar STF ADIN 5.809 - DF
     Portaria nº 1.132 de 29.06.2001      Medida Provisória nº 849 de 31.08.2018 art.14
     Medida Provisória nº 2150-41 de 27.07.2001      Medida Cautelar STF ADIN 6.004 - DF

( * ) Os  cargos  efetivos de nível superior do Quadro de Pessoal da CVM que não foram  transpos tos para as  Carreiras de que tratam  as  alíneas  a e b do inc iso I do caput do art. 67 da Lei nº 
11.890/2008i com porão quadro suplem entar em  extinção. ( §5º do art. 87 da Lei nº 11.890/2008 ).

Posição: Janeiro/2019  com  base na M edida Cautelar do Suprem o Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.004 - Distrito Federal que suspende a eficácia da 

M edida Provisória 849, de 2018.

( *** ) Aposentado - GDECVM - art. 99 da  MP 440/2009

II - até oitenta pontos de seu lim ite m áxim o serão atribuídos  em  função dos  resultados obtidos  na avaliação de desem penho instituc ional. 
É de quarenta horas  sem anais a carga horária de trabalho dos titulares  dos  cargos  integrantes do Plano de Carreiras e Cargos  da CVM, ressalvadas as hipóteses am paradas em legislação 
específica.

( *** ) Aposentado -  A partir de 1º de julho de 2012, para fins  de incorporação da GDECVM aos  proventos de aposentadoria ou às pensões, serão adotados o critérios  I, II e II do art. 99-A da 
Lei nº 11.890/2008. (art. 11 da Lei nº 12.702 de 07.08.2012)

GDECVM  - Gratificação de Desempenho de Atividades  Espec íficas da CVM 

 Até que seja processada a prim eira avaliação de desem penho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença 
sem  vencim ento, de cessão ou de outros afastam entos sem  direito à percepção da GDECVM ou GDASCVM, no decurso do ciclo de avaliação, receberá a respectiva gratificação no valor 
correspondente a oitenta pontos  (§ 2º do art. 98 da Lei 11.890/2008 e MP 479/2009)
( ** ) A GDECVM será paga com observância dos seguintes lim ites : m áximo de cem  pontos  por servidor; e o m ínimo de trinta pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor 
estabelecido no Anexo XVII da MP 440/2008

A pontuação a que se refere a GDECVM terá a seguinte distribuição:

( ** ) Até que sejam  processados  os resultados do prim eiro cic lo de avaliação de desem penho, as gratificações de desem penho serão pagas no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos , 
observados  os respectivos níveis , classes  e padrões. (art. 158 da Lei nº 11.784 de 22.09.2008)
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18. COM ISSÃO DE VALORES M OBILIÁRIOS - CVM
Plano de Carre iras e  Cargos da CVM

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais da CVM

Nível Intermediário Posição: janeiro/2019

GDASCVM APOSENTADO

80 pts. 100 pts. 50 pts TOTAL (em R$)

80 pts. 100 pts. ( ** ) 50 pts.

A B C D=(A+B) E=(A+C) F G=(A+F)

III 2.320,85 3.126,40 3.908,00 5.447,25 6.228,85 1.954,00 4.274,85

II 2.242,38 3.112,80 3.891,00 5.355,18 6.133,38 1.945,50 4.187,88

I 2.166,55 3.101,60 3.877,00 5.268,15 6.043,55 1.938,50 4.105,05

VI 2.063,37 3.086,40 3.858,00 5.149,77 5.921,37 1.929,00 3.992,37

V 1.993,60 3.073,60 3.842,00 5.067,20 5.835,60 1.921,00 3.914,60

IV 1.926,18 3.062,40 3.828,00 4.988,58 5.754,18 1.914,00 3.840,18

III 1.861,04 3.049,60 3.812,00 4.910,64 5.673,04 1.906,00 3.767,04

II 1.798,10 3.038,40 3.798,00 4.836,50 5.596,10 1.899,00 3.697,10

I 1.737,30 3.027,20 3.784,00 4.764,50 5.521,30 1.892,00 3.629,30

VI 1.654,58 3.010,40 3.763,00 4.664,98 5.417,58 1.881,50 3.536,08

V 1.598,62 2.999,20 3.749,00 4.597,82 5.347,62 1.874,50 3.473,12

IV 1.544,56 2.987,20 3.734,00 4.531,76 5.278,56 1.867,00 3.411,56

III 1.492,33 2.976,00 3.720,00 4.468,33 5.212,33 1.860,00 3.352,33

II 1.441,87 2.963,20 3.704,00 4.405,07 5.145,87 1.852,00 3.293,87

I 1.393,11 2.952,00 3.690,00 4.345,11 5.083,11 1.845,00 3.238,11

V 1.326,78 2.937,60 3.672,00 4.264,38 4.998,78 1.836,00 3.162,78

IV 1.281,91 2.924,80 3.656,00 4.206,71 4.937,91 1.828,00 3.109,91

III 1.238,56 2.914,40 3.643,00 4.152,96 4.881,56 1.821,50 3.060,06

II 1.196,67 2.901,60 3.627,00 4.098,27 4.823,67 1.813,50 3.010,17

I 1.156,20 2.890,40 3.613,00 4.046,60 4.769,20 1.806,50 2.962,70

C

ESPECIAL

A

ATIVO

( * )

B

CLASSE PADRÃO VB
GDASCVM

TOTAL (em R$)
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VB - Vencimento Básico - (Anexo XV da Lei no 11.890, de 24 de dezembro de 2008)

Legislações Correspondentes:
     Lei nº 8.112 de 11.12.90      Lei nº 12.269 de 21.06.2010
     Lei nº 10.697 de 02.07.2003      Medida Provisória nº 568 de 11.05.2012
     Lei nº 10.698 de 02.07.2003      Lei nº 12.702 de 07.08.2012 art. 11
     Medida Provisória nº 210 de 31.08.2004  Lei nº 12.808 de 08.05.2013
     Lei nº 11.094 de 13.01.2005      Lei nº 13.327 de 29.07.2016 art. 16º
     Decreto nº 5.572 de 03.11.2005      Lei 13.328 de 29.07.2016 art. 84
     Lei nº 11.233 de 22.12.2005      Medida Cautelar STF ADIN 5.809 - DF
     Medida Provisória nº 302 de 29.06.2006      Medida Provisória nº 849 de 31.08.2018 art.14
     Lei nº 11.356 de 19.10.2006      Medida Cautelar STF ADIN 6.004 - DF
     Medida Provisória nº 440 de 29.08.2008
     Lei nº 11.890 de 24.12.2008
     Medida Provisória nº 479 de 30.12.2009
     Decreto nº 7.133 de 19.03.2010

GDASCVM - Gratificação de Desempenho de Atividades de Suporte da CVM 

Fica estruturado o Plano de Carreiras e Cargos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, abrangendo os titulares de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da CVM, de que trata o art. 3º da Lei 
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e a Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995, composto pelas seguintes Carreiras e cargos:   de nível intermediário, cargos de Agente Executivo da CVM e de Auxiliar de 
Serviços Gerais do Quadro de Pessoal da CVM. 

 Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento, de 
cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção da GDASCVM, no decurso do ciclo de avaliação, receberá a respectiva gratificação no valor correspondente a oitenta pontos (§ 2º do art. 98 da Lei 
11.890/2008 e MP 479/2009)

( *** ) Aposentado - GDASCVM - art. 99 da  MP 440/2009

I - até vinte pontos de seu limite máximo serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual; e

É de 40 hs a carga horária de trabalho dos titulares dos cargos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da CVM, ressalvadas as hipóteses amparadas em legislação específica.

( * ) Até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, as gratificações de desempenho serão pagas no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, observados os 
respectivos níveis, classes e padrões. (art. 158 da Lei nº 11.784 de 22.09.2008)

II - até oitenta pontos de seu limite máximo serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. 

( * ) A GDASCVM será paga com observância dos seguintes limites: máximo de cem pontos por servidor; e o mínimo de trinta pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo 
XVII da MP 440/2008

Posição: Janeiro/2019  com base na Medida Cautelar do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.004 - Distrito Federal que suspende a eficácia da Medida Provisória 

849, de 2018.

( *** ) Aposentado -  A partir de 1º de julho de 2012, para fins de incorporação da GDASCVM aos proventos de aposentadoria ou às pensões, serão adotados o critérios I, II e II do art. 99-A da Lei nº 
11.890/2008. (Lei nº 12.702 de 07.08.2012 art. 11)

A pontuação a que se refere a GDASCVM terá a seguinte distribuição:


