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Art. 4º O Controle Interno do Estado compreende o plano de organização e todos os

métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos,

desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas,

objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas e fiscais prescritas,

verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

§1° A responsabilidade primária por estabelecer, manter, monitorar e aperfeiçoar os controles internos é do

titular do órgão ou entidade, sem prejuízo das responsabilidades secundárias que cabem às chefias, direção

e demais gestores em seus respectivos âmbitos de atuação;
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Assessoria de Inteligência, 
Planejamento e Ações Estratégicas

A inteligência é a atividade exercida por pessoal especializado 

capaz de prover o conhecimento necessário para o assessoramento 

estratégico, trabalhando as informações e eventos que ocorram, de 

modo a subsidiar a tomada da decisão. Atua para reduzir as 

incertezas, a fim de garantir a consecução dos objetivos 

estratégicos, buscando antecipar cenários que possam impactar na 

sobrevivência da organização e manutenção das metas, bem como na 

redução, ou negação, de perdas.



Assessoria de Planejamento, Inteligência a Ações Estratégicas

<ASPAE>

Laboratório de Análise da Decisão e do Risco (CGE-RJ) 

#HUBGOVRJ
A Tomada de Decisão na administração pública certamente é muito difícil. 

O objetivo do laboratório é desenvolver procedimentos e ferramentas de análise para 
subsidiar a tomada de decisão por meio da redução das incertezas a fim de contribuir para 

a consecução dos objetivos estratégicos antecipando cenários e riscos.

Tornar o estado do Rio de Janeiro referência na resolução colaborativa de problemas 
públicos, orientado por evidências, com foco no cidadão para o desenvolvimento 

sustentável do Estado.

O Laboratório será um Centro de Pesquisa Multidisciplinar e Transversal na Administração 
Pública, comprometido com o avanço da pesquisa científica e inovação com base na hélice 

tripla (público-academia-privado).

Como parte integrante do #HUBGOVRJ (CGE, SECTI, SECCG) tem por objetivo:



Lab de Análise da Decisão e do Risco 
#HUBGOVRJ

Iniciativa inédita no cenário 
nacional em função da 
otimização online do 
processo: pesquisa, 

ambiente, geração do risco e 
monitoramento de 

indicadores

Laboratório de Análise da Decisão e do Risco 
#HUBGOVRJ



Lab de Análise da Decisão e do Risco 
#HUBGOVRJ

Iniciativa foi incluída no 
PROFISCO II, programa de 

financiamento do BID, 
como ferramenta capaz de 

contribuir para o 
aperfeiçoamento da gestão 

administrativa-financeira





https://www.linkedin.com/company/labdecisaocgerj/

https://www.instagram.com/cgerj/

https://www.linkedin.com/company/labdecisaocgerj/
https://www.instagram.com/cgerj/





