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Aos dois de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas, por videoconferência, em razão do Teletrabalho,
nos termos Decreto 40.546 de 17 de março de 2020, e Portaria/SDE nº 16 de 26 de março de 2020,
presentes os membros do Comitê Interno de Governança Pública desta Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal-SDE, conforme o disposto na Portaria de nº 42-SDE, de
nove de julho de dois mil e dezenove, publicada do DODF nº 128 de dez de julho de dois mil e dezenove,
são eles: Ruy Cou�nho do Nascimento, Espedito Henrique de Souza Junior, Janaína Maschwitz, Lirah
Ganej da Silva, Maria Auxiliadora Gonçalves França, Duilio Moraes Lemos Júnior, Marcio Faria Junior, Erica
Lima de Paiva Muglia, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto e Luiz Fernando Nascimento Megda.

Ao iniciar a primeira reunião ordinária, deste Comitê, no ano de dois mil e vinte, a Gerente de Riscos/SDE,
Lirah Ganej da Silva informou a pauta da reunião: Painel de Análise Gerencial de Riscos, a importância do
controle primário, Nota Técnica/CGDF e Auditoria no âmbito desta SDE. Assim, a gerente de riscos
apresentou a análise geral dos riscos da SDE, mostrou a matriz de riscos atual e a análise gerencial dos
riscos de cada setor. Apresentou, também, a situação dos controles de cada unidade, e alertou que os
controles parcialmente implantados e os não implantados precisam ser reavaliados por cada unidade, e
se houver alteração, devem ser informados para que seja deliberado nas próximas reuniões do Comitê.

Em con�nuidade ao assunto, a gerente de riscos apresentou ao Comitê para deliberação acerca da
alteração do nível do risco nº 11 da Subsecretaria de Relação com o Setor Produ�vo – SURESP, para
reduzi-lo de alto para médio, isso em razão da criação da Junta Comercial e a publicação do DECRETO
DISTRITAL nº 40.178/2019, que trata da REDESIM-DF, contudo, não foi possível deliberar em razão da
ausência do membro Marcio Faria Junior no início da reunião, por problemas técnicos na sua conexão.

Logo após, a chefe de gabinete, Janaína Maschwitz, ques�onou à gerente de riscos se os gerentes de
riscos estão se reportando a ela, sendo que gerente de riscos respondeu que sim, mas que essa interação
depende também da colaboração e comprome�mento da chefia, e acrescentou que todos os controles
ainda não foram concluídos.

Assim, a chefe de gabinete apontou a questão da elaboração e padronização do fluxo dos procedimentos
e processos da SDE, e afirmou que a referida padronização do fluxo não está pronta. E concluiu a
discussão deste tema propondo que, quando a SDE voltar ao normal com os seus trabalhos, será dada
mais atenção ao gerenciamento de riscos na SDE.

Sem demora, a gerente de riscos retomou o assunto da alteração dos riscos, e apresentou para
deliberação a exclusão do risco da AGEP/GAB nº 23, sendo deliberado e aprovado a sua exclusão pelo
Comitê.

A reunião prosseguiu, sendo que a gerente de riscos apresentou para deliberação a inclusão de um novo
risco nega�vo da Subsecretaria de Apoio as Áreas de Desenvolvimento Econômico – SAADE, o qual está
relacionado às obras do contrato BID. E após discussão sobre este assunto, a gerente de riscos informou
que vai amadurecer e rever o risco apontado, juntamente com a SAADE.

Destarte, passou-se a palavra ao Chefe da Unidade de Controle Interno, Duilio Moraes Lemos Júnior, o
qual falou sobre a importância do controle primário ou controle interno na SDE e o papel da UCI, pois
alguns servidores não têm ciência, e trouxe como exemplo: a mi�gação dos riscos inerentes à gestão
(Decreto 34.367/2013). Explicou a Nota Técnica de nº 01/2019 – CGDF, que trata sobre a consultoria
prestada a SDE sobre a gestão de riscos. Fez menção às auditorias anuais do Tribunal de Contas do
Distrito Federal/TCDF junto à SDE, sendo que este acompanha “pari passu” a Polí�ca de Gestão de Riscos
nesta Pasta, desde 2018. Informou que a UCI é chamada a par�cipar das reuniões com os auditores,



quando das auditorias do Programa Procidades, sendo o momento oportuno para colocá-los a par da
Gestão de Riscos na SDE. Logo depois, cien�ficou aos presentes, que ocorrerá auditoria da Controladoria
Geral do Distrito Federal – CGDF na SDE sobre a Gestão de Riscos após o período de quarentena (COVID-
19), e ra�ficou que os chefes das unidades devem se atentar ao controle dos riscos.

Posto isto, a chefe de gabinete pediu encerramento da reunião, pois os demais assuntos abordados
passaram a fugir do tema proposto ao Comitê.

Posto em votação, os membros presentes aprovaram pela exclusão do risco da AGEP/GAB nº 23, mas o
risco SURESP nº 11 não foi votado, e o risco apontado pela SAADE será verificado juntamente com
gerente de riscos e SAADE. Sem mais registros a serem efetuados, foi encerrada a reunião as dezessete
horas. Para constar, eu, Aldeneide Rodrigues de Sousa, matrícula nº 274938-6, lavrei a presente Ata que
vai por mim assinada, e demais membros presentes à reunião.
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RUY COUTINHO DO NASCIMENTO          ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR
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JANAÍNA MASCHWITZ                               ERICA LIMA DE PAIVA MUGLIA

Membro do CIGP                                        Membro do CIGP

 

DUILIO MORAES LEMOS JÚNIOR             LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA
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MARCIO FARIA JUNIOR                              MARIA AUXILIADORA G. FRANÇA
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Membro do CIGP                                         Membro do CIGP
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