Notícias de interesse do Ibraop
- 21 a 27 de outubro SITE DO IBRAOP ___________________
IBRAOP | TCE-GO, TCM e CGE iniciam parceria na área de fiscalização
A parceria entre os órgãos de controle tem como objetivo avaliar a situação dos contratos e a
pavimentação urbana, incluindo terraplenagem, pavimentação e meio fio | http://bit.ly/2gwPPWf
IBRAOP | Ibraop participa da V Semana de Engenharia, em Campo Grande
O presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, Pedro Jorge Rocha, será um dos
palestrantes da V Semana da Engenharia. Com o tema “A engenharia a serviço da sociedade”, o
evento será realizado, de 6 a 10 de novembro, em Campo Grande (MS) | http://bit.ly/2yabx9Y
SITES DOS TCs ___________________
CGU | CGU combate fraudes em licitações e obras de infraestrutura no interior de Minas Gerais
Trabalho faz parte da Operação Taturana. Contratos suspeitos totalizam R$ 6,4 milhões |
http://bit.ly/2gIQm3B
TCE-BA | Ouvidoria orienta mais de 400 alunos de Heliópolis e Paripiranga a identificar
irregularidades em obras públicas
O ouvidor utilizou casos clássicos para mostrar como detectar indícios de irregularidades, a
exemplo da construção de uma praça pública ou uma quadra poliesportiva | http://bit.ly/2zLjZbV
TCE-BA | Estudantes de Jeremoabo aprendem a cobrar dos gestores obras públicas de qualidade
Com uma abordagem voltada para a força da educação e da organização, o ouvidor Paulo
Figueiredo convocou os estudantes a utilizarem as redes sociais como aliada na fiscalização da
aplicação dos recursos públicos | http://bit.ly/2gJwU70
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TCE-GO | Manual de obras públicas tem participação do TCE-GO
Técnicos de controle externo da área de Engenharia estiveram reunidos em Vitória (ES) na semana
passada para discutir a padronização de procedimentos | http://bit.ly/2iF567G
TCE-GO | Engenharia consultiva é tema de palestras no CREA-GO
Para debater sobre a importância da engenharia consultiva para o desenvolvimento do Brasil, o
CREA-GO e a Anetrans vão promover palestras sobre o tema na próxima 2ª-feira (30/10), a partir
das 13h30 | http://bit.ly/2i9gYv1
TCE-MG | MGTV 2º edição repercute cobrança de esclarecimentos do Tribunal de Contas à
Prefeitura de BH
A denunciou que centenas de peças de concreto pré-moldado destinadas a construir escolas
estariam estragando, enquanto cerca de 17 mil crianças de até três anos de idade aguardam vaga
na rede municipal de ensino | http://bit.ly/2gPsL55
TCE-SP | Aplicativo ‘Fiscalize com o TCESP’ recebe 732 denúncias este ano
Considerando as denúncias de obras públicas, as irregularidades em vias públicas, obras de
engenharia e água e esgoto foram alvos da maioria das denúncias | http://bit.ly/2yQE2cf
TCE-SE | MP de Contas: Deficientes denunciam falta de acessibilidade no transporte coletivo e
calçadas
O TCE tem por dever fazer a curatela do uso dos recursos públicos, das obras públicas e do
funcionamento dos serviços públicos. No caso especifico, a acessibilidade em calçadas e em
serviço público são direitos garantidos | http://bit.ly/2yRYadS
TCE-ES | Cautelar determina suspensão de contrato em Presidente Kennedy
Medida cautelar do TCE-ES determinou que a prefeita de Presidente Kennedy e o secretário
Municipal de Obras suspendam contratação para construção do Centro de Educação Infantil, na
comunidade de Jaqueira, no valor de R$ 3,6 milhões | http://bit.ly/2ibcx2H
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TCE-ES | TCE-ES promove evento para alertar sobre cumprimento das diretrizes nacionais do
saneamento básico
O objetivo é alertar gestores, vereadores, prestadores de serviços e agentes reguladores para o
cumprimento das diretrizes nacionais estabelecidas para o setor, principalmente as referentes ao
planejamento, à regulação e à universalização do acesso| http://bit.ly/2lmg17q
TCE-PR | Após fiscalização do TCE-PR, Fazenda Rio Grande suspende licitações para asfalto
Por recomendação do TCE, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande suspendeu 4 licitações para a
contratação de empresas especializadas em pavimentação asfáltica | http://bit.ly/2yRHYtv
TCE-PE | Cautelar suspende construção de Marina no município de Paulista
Havia indícios de emprego de recursos federais em obras pré-existentes no local, o que poderia
envolver o TCU na análise da concessão, e suspeita de que antes da realização do processo
licitatório a empresa MF Marina Club Ltda ME já realizava obras no local | http://bit.ly/2zcIFhq
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