Notícias publicadas durante o Enaop 2017
- de 29 a 31 de maio FOTOS DO ENAOP ______________________
Foi criado um Flickr do Ibraop e ele já possui 153 fotos, distribuídas em 18 álbuns
Acesse | https://www.flickr.com/photos/enaop2017/albums

MATÉRIAS DO ENAOP ____________________
Vice-Presidente da Atricon fará conferência de abertura do Enaop
A mudança repentina na programação se deu em razão da indisponibilidade do Ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, informada na manhã desta 2ª-feira (29) | http://bit.ly/2qyPAbO
Prestação de contas e orçamento do ibraop são aprovados em Assembleia Geral
A prestação de contas do exercício de 2016 e o orçamento para o exercício de 2018 do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas foram aprovados por unanimidade em Assembleia Geral
Ordinária, realizada na tarde desta segunda-feira (29) | http://bit.ly/2syGTQc
ENAOP 2017 é aberto com recorde de público
Um público recorde, que superou todas as 11 edições anteriores do Encontro Nacional de
Auditoria em Obras Públicas, superlotou auditório de 400 lugares do TCE-GO na noite do dia 29 de
maio, na abertura do evento | http://bit.ly/2qPujuV
Mário Roberto Dayrell é homenageado pelo Ibraop e TCE de Goiás
O engenheiro Mário Roberto Dayrell, conselheiro substituto aposentado, foi homenageado pelo
Ibraop e pelo TCE-GO durante a abertura do ENAOP | http://bit.ly/2rkC13r
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ATRICON defende sustentabilidade na abertura do ENAOP 2017
A solução para o desenvolvimento nacional é promover a sustentabilidade fiscal. Sem ela, não há
investimento e, consequentemente, não há crescimento na economia e nas condições sociais |
http://bit.ly/2rtITtM
Licitações: lei velha, lei nova e suas diferenças
Em minicurso realizado no último dia 30, o engenheiro do TCU André Mendes, afirmou que “o
projeto traz mudanças significativas na lei de licitações e contratos administrativos” |
http://bit.ly/2sniqOJ
Os aspectos polêmicos dos aditamentos são tratados por André Baeta, do TCU
Este modelo de contratação surgiu no bojo da Lei 12.462/2011 – RDC, destinados especificamente
às licitações e contratos de serviços e bens necessários às Olimpíadas de 2016, Copa do Mundo de
2014 e Copa das Confederações de 2013 | http://bit.ly/2snwI1x
TCM-GO defende controle concomitante e análise prévia de editais
A importância do Controle Concomitante na Análise Prévia de Editais” foi o tema da palestra da
auditora de controle externo do TCM-GO, a engenheira Éricka Cândido | http://bit.ly/2rOftK7
CREA-GO: Impermeabilização do solo é problema para centros urbanos
A drenagem urbana, que é a forma de resolver o problema de águas pluviais nas cidades, tinha
como objetivo, há até bem pouco tempo, apenas de fazer com que as chuvas fossem drenadas o
mais rapidamente possível para os esgotos | http://bit.ly/2rkvQfQ
Sistema FOR permite o acompanhamento de obras da Agetop pela internet
A quarta palestra do Enaop 2017 foi aberta com a fala do analista de transporte e obras da Agetop
engenheiro Riumar dos Santos | http://bit.ly/2snicqG
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Minicurso mostrou ensaios de qualidade de pavimentos em laboratório móvel
Dezenas de engenheiros, técnicos e servidores de Tribunais de Contas de vários Estados, de
prefeituras, de órgãos estaduais e de construtoras participaram de um minicurso sobre ´Ensaios de
Qualidade de Pavimentos` | http://bit.ly/2qL5cy9
“Orçamento não é custo, mas estimativa”, diz Elci Pessoa Jr
A orçamentação de obras rodoviárias foi tema de minicurso ministrado pelo engenheiro Elci Pessoa
Júnior durante o Enaop | http://bit.ly/2qJi2IX
Má qualidade das rodovias gera prejuízo, afirma superintendente regional do DNIT
Mais de R$ 14 bilhões, que representam 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, foram
perdidos em acidentes rodoviários durante o ano de 2010. Os números foram apresentados pelo
engenheiro Lucas Vissotto Júnior | http://bit.ly/2rOvvDs
Atricon debate Plano Estratégico 2018/2023 da entidade com TCE-GO
O conselheiro Valter Albano abriu a reunião falando dos avanços obtidos no período de
2012/2017, quando foi realizado o primeiro plano estratégico da entidade | http://bit.ly/2rAreCW
TCE-GO e TCDF apresentam suas experiências na implantação de laboratório de obras
rodoviárias
O terceiro e último dia do ENAOP 2017 foi aberto, na manhã de quarta-feira (31), com uma mesa
de debates, onde o TCE-GO e o TC-DF apresentaram cases de implantação de laboratórios de
pavimentos | http://bit.ly/2rtz3YV
Perícia e controle externo foram temas de mesa de debates do Enaop
Na terceira mesa de debates, o tema foi “Obras de Pavimentação Urbana – Sequência
Metodológica”, apresentado pelo perito criminal do Departamento da Policia Federal, engenheiro
Raimundo Nonato Azeredo Filho | http://bit.ly/2rkOzrF
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Enaop debate procedimentos de auditoria propostos pelo Ibraop
O Ibraop propôs uma orientação técnica visando uniformizar o entendimento sobre o conceito
Anteprojeto de Engenharia, um documento que precede o Projeto de Engenharia na execução das
obras | http://bit.ly/2syGZrd
Professor da PUC aposta em tecnologia de ponta para otimização de serviços topográficos
Os serviços topográficos são ligados à movimentação de terra e equivalem a 35% do valor das
obras rodoviárias. Esse foi o tema da exposição do engenheiro Tule Maia | http://bit.ly/2s2AJeE
Atuação dos TCs é essencial ao pequeno negócio, disse representante do Sebrae
A parceria entre o Sebrae, Tribunais de Contas, Atricon e IRB tem contribuído, desde 2013, para
relevante aumento nas contratações com o setor de pequenos negócios | http://bit.ly/2rNUiHN
Concessão de rodovias é via farta de irregularidades
São tantos e tão intrincados os problemas na concessão de rodovias que os Tribunais de Contas
devem ter atenção redobrada quanto a isso, disse Fábio Augusto Amorim | http://bit.ly/2s2NndM
Parcerias de órgãos de controle para combater a corrupção
Rafael Jardim está encarregado de estruturar uma nova unidade administrativa no TCU, a
Secretaria de Relações Institucionais no Combate à Fraude e à Corrupção | http://bit.ly/2rAxniv
As renegociações fazem do menor preço das licitações uma mentira
O brasileiro tem fetiche pelo menor preço, mas nem sempre o menor é o melhor. A afirmação foi
feita pelo conselheiro substituto do TCE-PE, Marcos Nóbrega | http://bit.ly/2rtwCFL
Presidente do Ibraop agradece hospitalidade da corte goiana no encerramento do Enaop
Pedro Jorge Rocha de Oliveira fez um especial agradecimento ao presidente do Tribunal de Contas
de Goiás, o conselheiro Kennedy Trindade, no encerramento do Encontro | http://bit.ly/2rkneWq
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