Notícias de interesse do Ibraop
- de 18 a 25 de julho SITES DE TCS E PARCEIROS _________________
CGU | CGU participa da Operação Empreitada Final em Minas Gerais
Ação busca desarticular associação criminosa responsável por fraudes em licitações e pagamento
de propina a agentes públicos. Os valores envolvidos são de R$ 13 milhões | http://bit.ly/2tAXtA4
TCU | TCU multa ex-gestor por irregularidades em obras de drenagem de rios em Salvador
Foi detectada deficiência na estimativa do custo total de investimento, entre outras
irregularidades, e aplicada multa de R$ 20 mil ao ex-gestor | http://bit.ly/2tXfYOu
TCU | TCU abre chamada para o 3º Seminário sobre Análise de Dados na Administração Pública
Interessados em apresentar casos práticos e respectivos resultados, envolvendo a análise de dados
da Administração Pública nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, devem preencher formulário
de inscrição até 11 de agosto | http://bit.ly/2tHV6iW
TCE-GO | TCE-GO promove pós em auditoria de Obras Públicas
Servidores públicos goianos do TCE, TCM, CGE, Agetop e Saneago farão especialização, com aula
magna proferida pelo ministro do TCU Benjamin Zymler | http://bit.ly/2h1oCdn
TCE-GO | Workshop rodoviário da Agetop vai reunir mais de 1500 pessoas
Mais de 1,5 mil pessoas são esperadas no Workshop Rodoviário, coordenado pela Agência Goiana
de Transportes e Obras, de 30 de agosto e 1º de setembro em Goiânia | http://bit.ly/2tArkbO
TCE-SP | Fiscalizações Ordenadas ganham agilidade com tecnologia do TCESP
O Centro de Comando e Controle do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do TCESP
mobiliza uma equipe para dar apoio técnico às operações ‘in loco’, que checam as condições de
hospitais e a qualidade da merenda escolar, por exemplo | http://bit.ly/2tXmWCT
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TCE-SE | TCE capacita servidores sobre Responsabilidade Civil na Administração Pública
O curso foi ministrado pelo diretor de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE de Sergipe, Adir
Machado Bandeira, para os servidores do Tribunal de Contas | http://bit.ly/2tXmpks
TCE-PA | Recuperação de rodovias e vicinais: Presidente recebe secretários de Estado
O planejamento da política pública e o detalhamento das etapas a serem cumpridas compuseram
a pauta da audiência | http://bit.ly/2v5OiMl
TCE-RS | TCE-RS fiscalizará contratos de empresas citadas na Lava Jato
Serão abertas inspeções extraordinárias na Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e
Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do Sul e no Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem (DAER) | http://bit.ly/2uWUHbO
TCE-PB | TCE instaura Inspeção Especial para examinar patrimônio histórico-patrimonial das
cidades do “Caminhos do Frio”
A motivação foi a falta de preservação do patrimônio histórico e cultural dos municípios
paraibanos, especialmente no que diz respeito à descaracterização arquitetônica dos principais
centros urbanos das cidades do Estado | http://bit.ly/2tXjQPj
TCE-PE | Suspensos pagamentos referentes à rescisão de contrato da Arena
Medida Cautelar determinou ao Governo do Estado de Pernambuco que suspenda os pagamentos
indenizatórios referentes à rescisão do contrato de concessão da Arena Pernambuco, até ulterior
deliberação do Tribunal de Contas | http://bit.ly/2tI85ky
TCE-RJ | Prefeito de Magé notificado por edital para saneamento
O prefeito de Magé, Rafael dos Santos de Souza, foi notificado para que corrija problemas
apontados em edital de licitação para contratação de empresa responsável por elaborar e executar
projeto de engenharia para a implantação de sistema de esgoto em Santo Aleixo |
http://bit.ly/2tI052Y
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TCE-RN | TCE defende atuação integrada para resolver problema de obras paralisadas no RN
Atuação integrada entre órgãos de controle externo, poder público, empresas e controle social.
Esse é o caminho apontado pelo Seminário Integrado de Controle Externo para resolver o
problema das obras inacabadas e paralisadas no Estado | http://bit.ly/2tBcUIk
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