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XIII - Emitir portaria de constituição de comissões para
atuarem em tomadas de contas, inventários físicos e financeiros, ava-
liações e alienações de bens materiais permanentes ou de consumo e
controle de estoque;

XIV - Designar servidor(a) ou comissão para receber e fis-
calizar o recebimento do objeto do contrato;

XV - Assinar certificados, atestados de capacidade técnica e
declarações referentes à área de licitações e contratos;

XVI - Efetuar as conformidades de Registro e Gestão;
XVII - Firmar e rescindir contratos administrativos para as

compras, serviços, concessões de uso e locações como suas alterações
por meio de Termo Aditivos, desde que devidamente aprovados pela
Procuradoria Federal junto ao IFMS;

XVIII - Exigir a prestação de garantias, autorizar sua subs-
tituição, liberação ou restituição na forma prevista na Lei;

XIX - Assinar, inclusive eletronicamente, ordens de paga-
mento como Ordenador(a) de Despesas, em conjunto com a Diretoria
de Administração e Gestor(a) Financeiro(a);

XX - Autorizar a concessão de suprimento de fundos a
servidores e aprovar as prestações de contas, responsabilizando-se
pelas despesas apresentadas pelos supridos propostos, respeitando os
limites e dispositivos definidos pela legislação federal e regulamentos
internos;

XXI - Celebrar contratos decorrentes das modalidades de
licitação previstas em lei, respeitando os limites e dispositivos de-
finidos pela legislação federal e regulamentos internos;

XXII - Adiar ou repactuar contratos, decorrentes das mo-
dalidades de licitação previstas em lei, respeitando os limites e dis-
positivos definidos pela legislação federal e regulamentos internos,
desde que atendidas as recomendações da Procuradoria Federal, junto
ao IFMS;

XXIII - Aplicar aos contratantes as penalidades de adver-
tência e multa previstas na Lei nº 8.666/93, suas alterações pos-
teriores e demais normativos;

XXIV - Designar servidor(a) para responsabilizar-se por car-
ga patrimonial;

XXV - Designar servidores(as) para serem responsáveis pe-
los setores de patrimônio e almoxarifado;

XXVI - Designar comissão especifica para deliberar sobre
doação, alienação, transferência e desfazimento de bens moveis pa-
trimoniais, bem como do controle de estoque de bens de consumo,
observada a legislação vigente, sendo vedado qualquer ato desta na-
tureza em relação a bens móveis;

XXVII - Instaurar normas administrativas especificas, em
consonância com a politica institucional e regulamentos internos,
visando ao bom funcionamento da Unidade e preservação de seu
patrimônio;

Parágrafo Único - Caberá ao Reitor do IFMS ordenar as
despesas decorrentes do processamento da folha de pagamento de
pessoal da Reitoria e dos Campi;

Art. 3º - No caso de substituições e afastamentos eventuais
dos servidores referidos no art. 2º desta portaria, o substituto ficará,
no período de substituição, sub-rogado nas delegações atribuídas ao
substituído.

Art. 4º - A presente delegação implica em submeter-se às
competências dos órgãos de Controle Interno e Externo da Admi-
nistração Pública.

Parágrafo Único - A autoridade delegada responde perante o
Tribunal de Contas da União e aos Órgãos de Controle e Fiscalização,
pelas práticas de atos de gestão orçamentária, financeira e patri-
monial, em desacordo com os preceitos das leis e normativos internos
de órgãos superiores ou a qual esteja vinculado, aplicáveis à ma-
téria.

Art. 5º - Fica estabelecido que, no exercício da competência
ora delegada, deverá ser observada, rigorosamente, a legislação per-
tinente à matéria e os procedimentos internos do IFMS.

Art. 6º - O ato de delegação é revogável a qualquer tempo
pela autoridade delegante.

Art. 7º Exclui-se das competências delegadas nesta portaria a
prática de qualquer ato que origine despesas, relativas a:

I - Aquisições de bens imóveis, obras de arte e objetos
históricos;

II - Inscrições em Associações de Classe;
Parágrafo Único - Ficam ressalvados os demais procedi-

mentos e atos relativos à gestão orçamentária, financeira e patri-
monial que são de competência do Reitor do IFMS.

Art. 8º - Fica determinado que, para o cumprimento do que
se institui a presente portaria, o Diretor(a)-Geral deverá utilizar de
identificação, preferencialmente com carimbo, do ato que o autoriza a
assinar documentos aqui identificados pelo Reitor do IFMS.

Art. 9º - A Pró-Reitoria de Administração deverá provi-
denciar os meios necessários, na sua área de competência, para o
cumprimento do disposto nesta portaria.

Art. 10 - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ SIMÃO STASZCZAK

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

PORTARIA Nº 1.971, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016

O Substituto do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, no uso de suas atribuições legais,
conferida pela Portaria IFTM nº 1.949 de 02/12/2016, publicada no DOU de 06/12/2016, e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU
de 30/12/2008, resolve:

I - Alterar no Quadro de Funções da Portaria IFTM-Reitoria nº 1.290 de 21/11/2013, DOU de 22/11/2013, a função abaixo:

SITUAÇÃO ATÉ 04/12/2016 SITUAÇÃO A PARTIR DE 04/12/2016
DENOMINAÇÃO ANTIGA Código

Função
NOVA DENOMINAÇÃO Código Fun-

ção
Secretaria da Auditoria Interna FG-05 Função Gratificada FG-05

II - Incluir no Quadro de Funções da Portaria IFTM-Reitoria nº 1.290 de 21/11/2013, DOU de 22/11/2013, a função abaixo:

SITUAÇÃO ATÉ 04/12/2016 SITUAÇÃO A PARTIR DE 04/12/2016
DENOMINAÇÃO ANTIGA Código

Função
NOVA DENOMINAÇÃO Código Fun-

ção
Função Gratificada FG-05 Coordenação de Arte, Cultura, Esporte e Lazer FG-05

III - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

JOSÉ ANTÔNIO BESSA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA

PORTARIA Nº 1.141, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔN-
CAVO DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve:

Retificar a Portaria Nº 1.028, de 04 de novembro de 2016,
publicada no D.O.U. de 08/11/2016, Seção 1, página 20.

Onde se lê:
(...)
Matéria: HISTÓRIA, TEORIA E CRÍTICA DA ARTE
(...)
Nível: Assistente A
(...)

Leia-se:
(...)
Matéria: HISTÓRIA, TEORIA E CRÍTICA DA ARTE
(...)
Nível: Adjunto A
(...)

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

INSTITUTO DE BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO

PORTARIA No- 10.677, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016

O Diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,
resolve:

Retificar a Portaria n.o 10.564 de 01 de dezembro de 2016,
publicada no BUFRJ nº 49 de 08 de DEZEMBRO de 2016 e Diário
Oficial, nº 232 de 05/12/2016, página 14. Onde se lê: FEDERICA
COLUNO, leia-se: FEDERICA COLLINO. Processo no-

23079.032467/2016-86.

CELSO CARUSO NEVES

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

DELIBERAÇÃO Nº 758, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016

Atuação irregular no mercado de valores
mobiliários por parte de pessoas não au-
torizadas pela CVM, nos termos do art. 23
da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
e na Instrução CVM nº 558, de 25 de mar-
ço de 2015.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBI-
LIÁRIOS - CVM torna público que o Colegiado, em reunião rea-
lizada em 06 de dezembro de 2016, com fundamento no art. 9º, § 1º,
incisos III e IV, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e
considerando que:

a. a CVM apurou a existência de indícios de que a CH-
RYSOSTOMO DA SILVA & ROSA LTDA., CNPJ 13.316.664/0001-
06 e seus sócios PHELIPPE AUGUSTO CHRYSOSTOMO DA SIL-
VA, CPF n° 360.571.088-33 e ANDRE LUIZ DE JESUS ROSA,
CPF n° 118.014.397-37, por meio do sítio na Internet com endereço
em http://www.bbcap.com.br/, vêm oferecendo publicamente no Bra-
sil serviços de administração de carteiras de valores mobiliários.

Ministério da Fazenda
.

b. o exercício profissional da atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários depende de autorização prévia da
CVM, conforme o disposto no art. 23 da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, e na Instrução CVM no 558, de 25 de março de
2015; e

c. o exercício da atividade administração de carteiras e dis-
tribuição de valores mobiliários sem a observância dos requisitos
legais ou regulamentares caracteriza, em tese, o crime previsto no art.
27-E da Lei nº 6.385, de 1976, deliberou:

I - alertar os participantes do mercado de valores mobiliários
e o público em geral sobre o fato de que:

a. PHELIPPE AUGUSTO CHRYSOSTOMO DA SILVA,
ANDRE LUIZ DE JESUS ROSA e CHRYSOSTOMO DA SILVA &
ROSA LTDA não estão autorizados por esta Autarquia a exercer
quaisquer atividades no mercado de valores mobiliários;

b. PHELIPPE AUGUSTO CHRYSOSTOMO DA SILVA,
ANDRE LUIZ DE JESUS ROSA e CHRYSOSTOMO DA SILVA &
ROSA LTDA por não preencherem os requisitos previstos na re-
gulamentação da CVM, não podem prestar serviços de administração
de carteiras de valores mobiliários.

II - determinar a PHELIPPE AUGUSTO CHRYSOSTOMO
DA SILVA, ANDRE LUIZ DE JESUS ROSA e CHRYSOSTOMO
DA SILVA & ROSA LTDA a imediata suspensão da veiculação no
Brasil de qualquer oferta de serviços de administração de carteiras de
valores mobiliários, alertando que a não observância da presente
determinação os sujeitará à imposição de multa cominatória diária, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da respon-
sabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação desta
Deliberação, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do
art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, após o regular processo admi-
nistrativo sancionador; e

III - que esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

LEONARDO P. GOMES PEREIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM O
MERCADO E INTERMEDIÁRIOS

ATO DECLARATÓRIO Nº 15.380, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016

O Superintendente de Relações com o Mercado e Inter-
mediários da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da compe-
tência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 405, de 10 de
outubro de 2001, cancela, a pedido, com efeitos retroativos a 16 de
setembro de 2016, o registro concedido ao BANCO BARCLAYS
S.A, CNPJ 61.146.577/0001-09, para prestar serviços de Custódia de
Valores Mobiliários, nos termos do Artigo 24 da Lei nº 6.385/76 e da
Instrução CVM nº 542/2013

MARCOS GALILEU LORENA DUTRA

ATO DECLARATÓRIO No- 15.381, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016

O SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCA-
DO E INTERMEDIÁRIOS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁ-
RIOS torna público que, nesta data, no uso da competência que lhe foi
delegada pela Deliberação CVM nº 591, de 11 de agosto de 2009, e com
fundamento no artigo 9º, §1º, incisos III e IV, combinado com os artigos 15°
e 16° da Lei nº 6.385, de 7 de Dezembro de 1976, e considerando que:
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