Notícias de interesse do Ibraop
- de 15 a 25 de agosto SITE DO IBRAOP ___________________
IBRAOP | Eventos apoiados pelo Ibraop começam hoje, em Florianópolis
O III Encontro Estadual de Gestores Municipais de Convênios e o I Seminário Catarinense de
Engenharia e Arquitetura no Setor Público começam hoje, dia 15 de agosto, em Florianópolis|
http://bit.ly/2wbB1zr
IBRAOP | Presidente do Ibraop dá as boas vindas aos participantes dos eventos em Florianópolis
Pedro Jorge agradeceu à Federação Catarinense de Municípios pelo convite e a todos os
colaboradores e apoiadores dos eventos: “Vamos discutir muito sobre o papel dos profissionais de
engenharia e arquitetura frente as administrações públicas”, informou | http://bit.ly/2i66TCj
IBRAOP | Ibraop reinicia os trabalhos dos procedimentos de auditoria em obras rodoviárias
As reuniões serão realizadas até o dia 18 de agosto, no salão nobre do Instituto Nacional de
Criminalística da Polícia Federal, em Brasília (DF) | http://bit.ly/2w5dy4J
IBRAOP | CREA-SC lança 4ª edição de cartilha de acessibilidade
A publicação, que já está em sua 4ª edição, busca facilitar o entendimento dos profissionais de
engenharia e urbanismo de todas as regras e prazos estabelecidos pelo Decreto nº 5.296/04,
voltado ao planejamento e a construção das cidades e edificações | http://bit.ly/2vY5qkF
IBRAOP | Grupo para elaboração do Manual de Auditoria em Obras se reúne em Florianópolis
Para dar continuidade à elaboração do Manual de Auditoria de Obras Públicas, sobretudo, na área
de edificações, um grupo de trabalho formado pelo Ibraop irá se reunir, nos dias 22, 23 e 24 de
agosto | http://bit.ly/2xc8DNL

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

IBRAOP | Seminário de resíduos sólidos dá início aos trabalhos do novo grupo de procedimentos
de AOP
O estudo, que segue por mais dois encontros, neste ano, irá subsidiar a edição de um novo manual
de uniformização de procedimentos de auditorias de obras públicas | http://bit.ly/2v3JW8R
SITES DE NOTÍCIAS __________________
G1 | Faltam balanças para fiscalizar transporte de cargas em caminhões
Apenas 5 Estados tem balanças para fiscalizar o excesso de carga dos caminhões nas estradas
brasileiras. Mais de 500 motoristas já foram flagrados, neste ano, com peso acima do limite
permitido | https://glo.bo/2wFAUPA
G1 | Relatório aponta más condições e falhas em rodovias do país
O Bom dia Brasil publicou detalhes do relatório da Confederação Nacional do Transporte sobre os
problemas mais críticos das rodovias brasileiras | https://glo.bo/2gbUQ5X
G1 | Modelo de privatização de aeroportos impõe risco a empresas
Governo pretende vender 14 aeroportos, entre eles os que geram maior rentabilidade à Infraero. A
notícia já gerou protestos no Brasil. Confira em matéria veiculada pelo Bom dia Brasil |
https://glo.bo/2vdFoNl
GNews | Denúncia da PGR contra Jonas Lopes cita vários casos de corrupção em obras públicas
A Globo News teve acesso a denúncia feita pela Procuradoria Geral da República contra o exconselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A denúncia cita vários
casos de corrupção em obras públicas | https://glo.bo/2xk3Nhu
Inter TV | Paralisação de obras nas escolas públicas preocupa pais e professores
Por falta de planejamento e repasse de recursos, serviços de ampliação de prédios e quadras
esportivas em escolas públicas de Minas Gerais | http://bit.ly/2w5gQoF
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Paraná TV | Tribunal de Contas diz que 10 obras públicas estão paradas em Umuarama
O município de Umuarama possui 10 obras públicas paradas. Em uma delas, o pagamento de 585
mil já foi efetuado sem que a obra tenha sido entregue | https://glo.bo/2xzASW2
TRAMITAÇÃO NO SENADO __________________
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 439, de 2009

- Estabelece normas relativas ao controle

centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais |
ARQUIVADA | http://bit.ly/2wFrG63
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 222, de 2015 - Estabelece normas relativas ao controle
centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais e cria o
Cadastro Brasil Eficiente – CBE | MATÉRIA COM A RELATORIA | http://bit.ly/2iwIPJ1
PROJETO DE LEI DO SENADO nº 56, de 2012 - Institui normas relacionadas à responsabilização na
contratação de obras públicas e dá outras providências | AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
| http://bit.ly/2wvtAWz
TRAMITAÇÃO NA CÂMARA __________________
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6814, DE 2017 - Institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 | Aguardando Criação de
Comissão Temporária pela Mesa | http://bit.ly/2wvpj5i
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