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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

 

ATA

 

Comitê de Governança 02/2021 
05-05-2021 - quarta-feira às 10h30

 Par�cipantes:

José Eduardo Pereira Filho - Secretário

Bruno de Oliveira Watanabe - Secretário Execu�vo

Marcos Tadeu da Silva Ferreira - Chefe de Gabinete

Erica Lima de Paiva Muglia – Chefe da AJL

Mariana Pereira Rego Quintans – Chefe da UCI

Aldeneide Rodrigues de Sousa – Assessora da UCI

Lirah Ganej da Silva- Chefe da AGEP (Gerente de Riscos SDE)

Julio Breves dos Santos Junior – Assessor do Gabinete

Aurislon Jose Ferreira – Subsecretário da SAADE

Luiz Fernando Nascimento Megda – Subsecretário da SUAG

Fabiana Coelho do Nascimento – Gerente de Riscos da SUAG 
Rodrigo Vilela de Avelar Resende – Gerente de Riscos da SAADE

 

A gerente de riscos da SDE promoveu a abertura da reunião mencionando tratar-se do monitoramento
referente ao 1º bimestre do ano de 2021.

A matriz da SDE foi iniciada no ano de 2018 e ampliada no ano de 2019. O Subsecretário da SAADE
mencionou que com sua chegada fez sugestões para aprimorar a matriz.

A Chefe da UCI, mencionou que os riscos apresentados pela matriz não se resumem a contribuições da
gerente de riscos (AGEP), mas de todos os gestores e afirmou sobre a importância de transformar o
gerenciamento de riscos em algo natural e con�nuo dentro da SDE.

A gerente de riscos da SDE mencionou que a gestão de riscos já vem sendo feita dentro da SDE, no
entanto de forma não estruturada. Nisso o Secretário indica que o obje�vo se trata de justamente,
estruturar a gestão de riscos dentro da Secretaria e ainda imbuir cada gestor dessa mentalidade.

O Chefe de Gabinete disse que em sua opinião não havia gestão de riscos, visto que a chefe da UCI teve
que fazer um levantamento de demandas passadas e represadas. Disse ainda que se faz necessário um
sistema(so�ware) para auxiliar essa gestão e facilitar os controles.

O Secretário Execu�vo mencionou que além disso é fundamental uma mudança metodológica na gestão
de riscos e necessário também aprimorar a publicidade desta para com o Comitê de Governança.

O Subsecretário da SAADE apontou que, no momento, os 3 maiores riscos junto à SDE são de 3 obras e
ele mesmo montou uma matriz de riscos para elas. Destacou a importância da alimentação regular
dessas matrizes.

O Secretário Execu�vo ressaltou a importância na definição quanto a contratações junto ao BID, visto que
o contrato está terminando. Necessária organização administra�va da Secretaria para esse fim.
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A Chefe da UCI informou que a implementação de controles é o maior gargalo da SDE, apesar de sermos
referência posi�va quanto a gestão de riscos no GDF. Disse ainda que é importante que a matriz de risco
seja representa�va do contexto atual da SDE, com os problemas, riscos e entregas atualizados e
sistema�zados.

O Secretário anunciou que visando esse aprimoramento, iria agendar com o Controlador Geral do DF
afim de apresentar as questões da SDE e discu�r quanto a exceção de controle de pagamento. A Chefe da
UCI explicou que ainda não existe a necessidade de mais um controle no que tang ao pagamento, o que
torna a UCI um gargalo para o pagamento das obras. Quando a SUAG libera um pagamento é com base
na nota técnica da UCI, fazendo que com que a construção dessa nota técnica se torne, muitas vezes,
desnecessariamente demoradas. Nos moldes que se encontram atualmente a UCI se torna a primeira
camada de gestão de riscos quando o papel da UCI deveria ser o de apoio as áreas técnicas a aprimorar
sua própria gestão de riscos.

A gerente de riscos da SUAG iniciou sua fala dizendo que a Secretaria começou numa gestão um tanto
engessada o que atrapalhou a “saída do papel” e que hoje se busca fazer cursos de capacitação de
pessoas para que se promova uma mudança de cultura dentro da SDE. Um dos maiores problemas da
Gestão de Riscos da SUAG era o fato de que a SUAG pertencia a mais de uma Secretaria (SEMP), o que foi
atenuado com a separação defini�va da mesma. Importante, em sua opinião, é a sinergia e a
comunicação entre as diversas áreas da SDE trazendo segurança e maior celeridade nos processos. A
gerente de riscos da SUAG  mencionou que uma série de riscos já foram sanados e devem ser re�rados
da matriz. Mencionou ainda que não teve dificuldades com os Diretores das áreas da SUAG mas
encontrou resistência junto aos gestores de contratos, que queriam trabalhar de forma individual e foram
contra a padronização sugerida pela gerente de riscos da SUAG, que visava organizar as execuções.

O Assessor do Gabinete manifestou uma preocupação junto à SUAG especificamente com relação ao
FUNDEFE e o Subsecretário da SUAG discorre a respeito de que a auditoria é válida mas guarda ressalvas
quanto a jus�fica�va da mesma. A auditoria quer que a SDE proceda com uma análise de viabilidade de
cada empresa, para detectar se essa é “capaz” de receber o bene�cio. No entanto, na época, a empresa
cumpria todos os requisitos para receber o bene�cio do FUNDEFE o que torna o entendimento da SDE
contra a análise sugerida pela auditoria. Trata-se de direito adquirido, ao ver do Subsecretário da SUAG e
a auditoria em questão será respondido dessa forma pela SDE.

A Gerente de Riscos SDE sugere que sejam colocados na matriz os riscos apresentados, re�rados aqueles
que foram mi�gados ou eliminados para que se proceda a atualização da matriz. O Secretário Execu�vo
sugeriu à Chefe da UCI que fosse feito um relatório dos riscos mi�gados para que este possa compor o
relatório de gestão.

A Chefe da UCI pergunta ao Subsecretário da SUAG quando a existência e publicação junto ao D.O. da
figura do executor de contrato. Esse executor seria o responsável do contrato como um todo
monitorando sua vigência, prorrogação, aditamento, entre outros. O Subsecretário da SUAG responde
que se faz necessário reunir-se com a área demandante do contrato para alinhar a indicação de gestores
para esses contratos. Chegou-se a conclusão que a maior dificuldade na nomeação desses gestores seria
a falta de pessoal para a nomeação. O Subsecretário da SAADE mencionou que não pode haver confusão
entre os gestores de contrato e a comissão executora de contrato, trata-se de um risco também a ser
mapeado. A comissão executora deve se basear na gerenciadora contratada e no fiscal da NOVACAP para
exper�se técnica.

A reunião foi finalizada sem mais a acrescer.

Assinaturas:

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA -
Matr.0276422-9, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 07/06/2021, às 17:10, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO VILELA DE AVELAR RESENDE -
Matr.0156934-1, Coordenador(a) de Planejamento Administra�vo, Financeiro e Contábil, em
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08/06/2021, às 07:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ERICA LIMA DE PAIVA MUGLIA - Matr.0273805-8,
Chefe da Assessoria Jurídico-Legisla�va, em 08/06/2021, às 09:58, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Tadeu da Silva Ferreira - Matr.277.458-5,
Chefe de Gabinete, em 08/06/2021, às 16:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DE OLIVEIRA WATANABE - Matr.0277500-X,
Secretário(a) Execu�vo(a), em 10/06/2021, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO - Matr.0277291-4,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, em 14/06/2021,
às 10:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AURISLON JOSE FERREIRA - Matr.0278823-3,
Subsecretário(a) de Apoio às Áreas de Desenvolvimento Econômico, em 15/06/2021, às 17:25,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIO BREVES DOS SANTOS JUNIOR - Matr.0271339-
X, Assessor(a) Especial, em 18/06/2021, às 14:56, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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