Notícias de interesse do Ibraop
- de 26 de agosto a 4 de setembro SITE DO IBRAOP ___________________
IBRAOP | Ibraop realiza visita técnica à controladoria de infraestrutura do TCE-RR
A vice-presidente do Ibraop, Narda Consuelo Vitório Neiva Silva, realizou visita técnica à
Controladoria de Infraestrutura do TCE de Roraima no dia 28 de agosto | http://bit.ly/2gq4NwI
IBRAOP | Procedimentos de auditoria do Ibraop estão disponíveis para consulta pública
Dezenas de procedimentos de auditoria de obras públicas já foram produzidos e publicados pelo
Ibraop. A novidades é que eles estão disponíveis para consulta pública | http://bit.ly/2vtdcWU
IBRAOP | Diretora do Ibraop participa de curso sobre a aplicação da Lei Benford
Adriana Portugal participou do curso “Aplicação da Lei Benford à Auditoria de Obras Públicas”,
ministrada no Instituto Serzedello Corrêa do TCU, em Brasília (DF) | http://bit.ly/2w0scGX
SITES DE TCs E PARCEIROS __________________
MPF| MPF-PB ajuíza ação, com pedido de liminar, para que medidas restritivas de uso de água
sejam restabelecidas
Objetivo é evitar colapso hídrico do açude Epitácio Pessoa durante fase de pré-operação e
execução de obras complementares da transposição | http://bit.ly/2eX02H6
MPF | Estação Leopoldina: TRF2 determina que Supervia, União e estado do Rio realizem obras
urgentes
União e o Estado do Rio de Janeiro deverão colocar rede de contenção na fachada do prédio e a
realização de obras emergenciais na Estação Ferroviária Barão de Mauá a fim de impedir que o
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http://bit.ly/2eyKrgo
Portal Brasil | Rio de Janeiro recebe mais de R$ 1,2 bilhão em obras
O Ministério das Cidades autorizou investimentos de mais de R$ 1,2 bilhão ao estado do Rio de
Janeiro. Os recursos são voltados para a retomada de 19 empreendimentos do Minha Casa Minha
Vida. Obras de drenagem e saneamento também receberão repasses | http://bit.ly/2vGrSBZ
Ibama | Linha de Transmissão Xingu-Terminal Rio obtém Licença de Instalação
A Licença de Instalação autoriza o início das obras do Sistema de Transmissão Xingu-Terminal Rio,
sob responsabilidade da empresa Xingu Rio Transmissora de Energia S.A. | http://bit.ly/2gGYO6P
CGU | Minha Casa Minha Vida: 56,4% dos imóveis avaliados apresentam defeitos na construção
CGU avaliou amostra de 1,4 mil unidades habitacionais. Apesar de falhas como infiltrações, trincas
e vazamentos, índice de satisfação dos beneficiários é positivo | http://bit.ly/2vG5Z5Q
TCU | Conclusão de Angra 3 pode custar R$ 25 bilhões
Auditoria do TCU acompanha ações da Eletronuclear que visam a retomada das obras paralisadas,
desde 2015, devido a irregularidades e falta de caixa | http://bit.ly/2gAempi
TCU | Obra da BR-290/RS é alvo de operação comandada por TCU e PF
Do custo total de R$ 241 milhões, cerca de R$ 100 milhões correspondem a superfaturamento |
http://bit.ly/2eF8qON
TCU | Obras da Reta Tabajara, no Rio Grande do Norte, têm liberação parcial
As obras de adequação da BR-304/RN, no trecho conhecido como Reta Tabajara, poderão
continuar em relação a alguns serviços que estavam paralisados. Projeto executivo deficiente, se
não corrigido, acarretaria prejuízo ao erário de R$ 68,8 milhões | http://bit.ly/2x5YbdW
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TCDF | Obra vai garantir segurança, saúde, economia e acessibilidade no TCDF
valor está estimado em R$ 9.535.303,25. Desde que foi inaugurado, há quase 30 anos, o prédio
não passou por uma reforma completa | http://bit.ly/2wBLlkp
TCE-AM | Falta de saneamento básico é tema de simpósio no TCE
Com participação de especialistas, agentes públicos e da população, o encontro apresentou
relatórios e alternativas para a falta de saneamento básico em Manaus | http://bit.ly/2x5hLXC
TCE-AM | Possível aplicação de multa a quem jogar lixo movimenta último dia de Simpósio
Com forte participação popular, além de importantes agentes da esfera pública e especialistas, o
TCE deu seguimento à discussão sobre a falta de saneamento básico e manejo dos corpos hídricos
no Amazonas | http://bit.ly/2eEh8Nm
TCE-ES | Prefeitura poderá retomar obra de escola após retenção contratual de R$ 276 mil
O TCE-ES determinou que a Prefeitura de Presidente Kennedy retenha como caução o valor de R$
276.353,64 referente a contrato firmado para a construção de escola no município. Feito isso, será
permitido prosseguimento da obra | http://bit.ly/2gAoWfU
TCE-MT | Tribunal de Contas lança aplicativo para celular do software Geo-Obras Cidadão
O software permite acessar serviços como a Ouvidoria da instituição de controle externo, através
da qual se pode comunicar irregularidades, reclamações, elogios e sugestões e, também, o próprio
Geo-Obras, possibilitando localizar obras próximas ao usuário | http://bit.ly/2iY7G8y
TCE-PR | TCE-PR vai investigar má qualidade de obras com recursos do BID em Paranaguá
Tomada de Contas Extraordinária vai apurar responsabilidades pela má qualidade de obras
realizadas em Paranaguá com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento |
http://bit.ly/2gzRRAR
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TCE-PR | Ivaiporã suspende licitação para obras de asfalto após orientação do TCE-PR
A Prefeitura de Ivaiporã suspendeu, por tempo indeterminado, a licitação, no modelo pregão
presencial, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação
asfáltica | http://bit.ly/2gzNPrR
TCE-PI | Laboratório Móvel vai aprimorar fiscalização de obras públicas
O TCE-PI vai montar um plano de fiscalização de grandes obras públicas no Piauí, para ser colocado
em execução ainda neste semestre | http://bit.ly/2vZWfPg
TCM-SP | TCM e Crea-SP realizam workshop sobre a obrigatoriedade do preenchimento do Livro
de Ordem para servidores, engenheiros e arquitetos
A capacitação será ministrada pelo engenheiro civil, Márcio de Almeida Pernambuco, e pelo
engenheiro de produção mecânica, Ronicarlos Pereira, no dia 12/09, às 9h | http://bit.ly/2eHkZcw
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