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No  resultado  de  2018  também  foram  registrados  inúmeros 
bene�cios qualita�vos.

O bene�cio financeiro consolidado em 2018 foi de 

A  Controladoria-Geral  do  Município,  por  meio  da  Subcontroladoria  de  Auditoria,  realiza  várias  atividades  que  geram  economia  aos 
cofres públicos e melhoria da qualidade da gestão municipal e dos serviços públicos.

Em  2018  foram  registrados  outros   R$  28.206.854,71 
que podem se tornar efe�vos futuramente.

Principais  benefícios 
efetivos registrados em 
2018:

R$ 52.591.277,75

Esses  benefícios  são  percebidos  de  forma  direta  pelos  agentes 
públicos envolvidos nos processos organizacionais.

"Os  apontamentos  e  a 
participação  conjunta  da 
Auditoria  em  algumas 
ações  são  fundamentais 
para  o  aprimoramento  dos 
processos  e  evoluções  nos 
sistemas de RH."

Rafael  Divino de Vasconcelos
Gerente da GESFO/SUGESP

"Destacamos  a  importância  do 
trabalho realizado pela auditoria 
no  âmbito  da  PRODABEL,  que 
garantiu  economicidade, 
autenticidade  e  normatização 
dos nossos processos de trabalho, 
em  especial  no  que  tange  ao 
quadro  de  empregados  da 
empresa."

Desse  total,  R$  34.333.953,50  são  benefícios 
efe�vos.
 
Os  demais  R$  18.257.324,25  referem-se  a 
bene�cios em efe�vação. 

Redução de preço em contratação pública

Cancelamento de licitação por desqualificação técnica

Cancelamento de licitação com objeto desnecessário

Interrupção do pagamento de vantagem indevida 

Estorno de valor pago indevidamente 

Glosa ou impugnação de despesa 

Arrecadação de multa prevista em contrato e outros ganhos

O  resultado  alcançado  evidencia  a  importância  das  ações  de  controle  interno,  em  especial  a  atividade  de  auditoria,  como 
instrumentos imprescindíveis na busca por uma gestão pública responsável, transparente, eficiente e eficaz, na medida em que, 
por  intermédio  dessas  ações,  são  identificados  aspectos  de  ineficiência,  desvios,  desperdícios  e  ações  antieconômicas  ou 
ineficazes e são apresentadas sugestões que melhoram a gestão dos recursos e a prestação do serviço público.

R$ 10.258.223,33

6.000.000
Fonte: Fomulários de Registro de Benefícios - SUAUDI

62,7%
R$ 32.949.053,99
Economia Efe�va

R$ 18.257.324,25
Ressarcimento em 
Efe�vação

34,7%

R$ 1.336.064,67
Ressarcimento Efe�vo2,5%

0,1% R$ 48.834,84
Ganho Efe�vo

0 4.000.000 10.000.0008.000.0002.000.000

Ressarcimento de valor pago indevidamente 

Regularização de rateio de despesas 

R$ 7.329.130,00

R$ 6.014.198,07

R$ 2.167.626,13

R$ 48.834,84

R$ 375.930,00

R$ 1.306.631,22

R$ 455.575,87

R$ 6.377.804,04

13%

17%

9%
22%

35%

4%


