Notícias de interesse do Ibraop
- de 3 a 10 de julho SITE DO IBRAOP_________________
IBRAOP | Transparência Brasil e OSB lançam projeto Obra Transparente em 22 cidades
Em paralelo, aplicativo Tá de Pé, disponível para Android, permite a qualquer cidadão enviar dados
e fotos sobre a situação das obras em seu município | http://bit.ly/2sPAkNW
IBRAOP | Ibraop apoia eventos que debatem engenharia e arquitetura no setor público
O Instituto Brasileiro de Auditoria Obras Públicas apoia a realização do III Encontro Estadual de
Gestores Municipais de Convênios e do I Seminário Catarinense de Engenharia e Arquitetura no
Setor Público | http://bit.ly/2u1jawQ
SITES DE TCS E PARCEIROS _________________
CGU | Fiscalização da CGU em Juazeiro do Norte (CE) evita riscos à segurança da população
A situação é tão grave que os auditores recomendaram a paralisação imediata da obra, que
comprometia a estabilidade do solo e poderia causar colapso do aterro, com sérios riscos à
segurança da população | http://bit.ly/2szBEQX
TCU | TCU vai apurar falhas em aditivos da Usina Baixada Fluminense
O TCU avaliou os contratos de implantação da usina termelétrica Baixada Fluminense, no Rio de
Janeiro. Falhas nos aditivos causaram prejuízo ao erário superior a R$ 3 mi | http://bit.ly/2tzwNjW
TCE-CE | Revogada Medida Cautelar em processo tratando da Planta de dessalinização de água
marinha para a Região Metropolitana de Fortaleza
O edital previu a seleção de pessoa jurídica para elaborar estudos de viabilidade, levantamentos,
investigações e/ou pareceres referentes à concepção, ao financiamento, à implantação/construção
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e à operação de uma Planta de dessalinização de água marinha para a Região Metropolitana de
Fortaleza, a ser contratada em regime de Parceria Público-Privada | http://bit.ly/2sX1PA6
TCE-PR | Cautelar suspende licitação do DER para implantação de gradil em estradas
Medida cautelar suspende concorrência do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Paraná (DER-PR) para o fornecimento de material e instalação de gradil em rodovias |
http://bit.ly/2tWaCXw
TCE-RN | Auditoria em obras públicas inacabadas é tema do programa “Com a palavra TCE”
O programa “Com a palavra TCE” entrevista a secretária de controle externo do TCE/RN, Anne
Carvalho, sobre a auditoria que o Tribunal de Contas vem realizando em obras públicas inacabadas
no Rio Grande do Norte | http://bit.ly/2sX09H3
TCM-GO | TCM-GO firma Termo de Cooperação com o TCE-GO para ser contemplado com duas
vagas em curso de Pós-Graduação
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) firmou Termo de Cooperação
com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) e terá duas vagas para o curso PósGraduação Lato Sensu em Controle Externo e Auditoria de Obras Públicas | http://bit.ly/2tzrgdh
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