
Notícias de interesse do Ibraop

- 9 a 20 de outubro -

SITE DO IBRAOP ___________________

IBRAOP |Grupos de trabalho se reúnem para elaborar manual e procedimentos de auditorias 

Dois  grupos  de  trabalho  formados  pelo  Ibraop  estão  reunidos  para  retomar  a  elaboração  do 

Manual  de  Auditoria  de  Obras  Públicas  e  dos  Procedimentos  de  AOP  de  Limpeza  Urbana  e 

Destinação Final de Resíduos Sólidos | http://bit.ly/2gjTx1n

IBRAOP | Ibraop participa de Seminário de Contratação de Obras Rodoviárias promovido pela PF 

Em atendimento ao convite feito pelo Departamento de Polícia Federal, o Ibraop irá participar do 

Seminário “Novos Paradigmas na Contratação de Obras Rodoviárias”. O evento será realizado no 

dia 7 de novembro, em Brasília (DF) | http://bit.ly/2xPtqWA

IBRAOP | Inscrições abertas para o 2º Congresso Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas

O Ibraop é parceiro do evento, que será realizado entre os dias 8 e 10 de novembro, no auditório 

do TCE de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá | http://bit.ly/2yh1Zsz

SITES DE NOTÍCIAS  ___________________

SETV | Fórum ‘Obras Públicas - Parcerias e Programas’ é realizado em Aracaju

A crise que tem afetado a construção civil motivou a realização do evento “Fórum Obras Públicas: 

Parcerias e Programas”, promovido pela Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e 

Privadas| https://glo.bo/2yUkjsF

EPTV | TCE-SP aponta irregularidades em 84% das obras públicas na região de Ribeirão Preto

Obras,  que poderiam melhorar a vida da população, estão paradas. A situação mais grave é da 

construção da Creche de Taiúva, a mais cara de todas | https://glo.bo/2yA5Ctw
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G1 Bauru | TCE flagra diversas obras públicas na região de Bauru com problemas

Vistoria do Tribunal de Contas do Estado encontra nove situações consideradas ‘graves’,  várias 

delas  em  creches.  Irregularidades  vão  desde  atraso  na  entrega  a  falhas  em  estrutura  | 

https://glo.bo/2zmB1Nm

G1 Prudente | Tribunal de Contas aponta irregularidades em obras públicas paradas

Cidades do Oeste Paulista foram alvo de fiscalizações surpresa do TCE-SP, que visitou mais de 230 

locais de obras nas áreas da educação e saúde. Problemas de execução, atrasos e projetos mal 

elaborados foram as principais irregularidades encontradas | https://glo.bo/2hQR3YK

TEM Notícias | Tribunal de Contas fiscaliza obras públicas e encontra irregularidades na região

Obras  públicas  municipais  estão  atrasadas  em  duas  cidades  da  região  de  Itapetininga.  A 

reportagem detalha a situação de Cerqueira César e Avaré | https://glo.bo/2hQbZiJ

TEM Notícias | Fiscalização do TCE aponta irregularidades em obras de escolas públicas

O relatório do Tribunal de Contas aponta que, das 15 obras vistoriadas em 12 municípios, sendo 

que nove tinham problemas graves na estrutura dos prédios | https://glo.bo/2zAL5Dv

G1 Campinas | Moradores de Valinhos reclamam de obras paradas em piscina pública no Jardim 

Paraíso 

Foram investidos no local R$ 520 mil, com verbas do Ministério do Esporte e o canteiro de obras  

tiveram início em setembro de 2015 e deveria terminar em março de 2016 | https://glo.bo/2l0GAit

G1 São Paulo | Fiscalização do TCE acha mais de 40 obras públicas paradas na Grande SP

Segundo o órgão, pelo menos R$ 50 milhões poderiam ser economizados. Falta de planejamento é 

um dos motivos apontados pelo problema | https://glo.bo/2hQhCND

Rondônia TV | Confira o andamento das obras do Espaço Alternativo

Espaço Alternativo irá atender população de Porto Velho | https://glo.bo/2guNY3W
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G1 Santos | Viaduto Mário Covas, em São Vicente, passa por obras

Começaram as  obras  no Viaduto Mário Covas,  na Vila  Margarida,  depois  da Ecovias entrar  na 

Justiça, uma vez que a estrutura está causando riscos. Os trabalhos causaram algumas mudanças e 

a falta de sinalização tem ocasionado transtornos | https://glo.bo/2guyGft

Bom Dia Rio | Moradores do Rocha cobram conclusão de três escolas do Amanhã

As  obras  foram  interrompidas  em  agosto  de  2016  e  ainda  estão  paradas.  Defensora  pública 

comenta no estúdio como a Justiça vem atuando sobre a falta de vagas nas escolas públicas | 

http://bit.ly/2zlszy2

Bom Dia GO | Obras de duplicação interrompe tráfego em trecho da GO-070

Mudança vai afetar acesso a pelo menos dez cidades goianas. O tráfego na Rodovia GO-070 em 

razão das obras de duplicação. Interdição será diária, entre 13h às 15h | http://bit.ly/2zly7Zo

G1  Mogi  e  Suzano  |  TCE  faz  fiscalização  e  aponta  irregularidades  em  77%  das  obras 

inspecionadas no Alto Tietê

Ação  foi  realizada  em  9  obras  de  6  cidades.  Somente  em  duas  obras  não  foram  feitos 

apontamentos. Na região, 77% das obras inspecionadas tinham alguma irregularidade. O trabalho 

foi  voltado a construções e reformas de imóveis  usados para serviços de saúde e educação | 

https://glo.bo/2yA9U46

JPB | Retomada as obras da perimetral sul em João Pessoa

Obra de mobilidade urbana, que deveria ter começado em agosto de 2013 foi iniciada. Quatro 

anos depois  a  obra finalmente saiu do papel.  O prazo final  de entrega é  fevereiro de 2018 | 

https://glo.bo/2gopIN8

24h News | Regulamentação de placas informativas em obras públicas passa a ser obrigatório

De autoria  do deputado Saturnino Masson a  Lei  Estadual  n°  10.615/2017 foi  sancionada esta 

semana pelo governador de Mato Grosso,  Pedro Taques | http://bit.ly/2yVyhuq
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EBC Radioagência Nacional | Projeto de lei proíbe inauguração de obras inacabadas no Rio

A  inauguração  de  obras  públicas  ou  empreendimentos  financiados  pelo  poder  público  será 

proibida caso os projetos estejam incompletos ou inacabados | http://bit.ly/2gTA9JA
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