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Notícias de interesse do Ibraop 

-  Especial Dezembro/17 - 

 

SITE DO IBRAOP ___________________ 

 

IBRAOP | DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DO IBRAOP NO XXIX CONGRESSO DOS TCS 

Por ocasião do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas, realizado nos dias 22 a 24 de novembro no 

TCE-GO, o Instituo Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas divulgou algumas propostas, no 

sentido de contribuir com a melhoria do controle de obras pelos Tribunais de Contas. Confira cada 

uma dessas propostas! | http://bit.ly/2B4R3QW 

 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

 

CGU | CGU investiga desvios de recursos públicos na execução de obras no Espírito Santo 

Ação da CGU e da PF visa apurar a atuação de esquema criminoso em obras executadas pelo 

governo do Espírito Santo, a partir de licitações promovidas nos anos de 2012 e 2013. Prejuízo 

estimado aos cofres públicos é de R$ 6 milhões. | http://bit.ly/2qDxQBn 

 

TCU | TCU fiscaliza obras do Canal do Sertão Alagoano desde 2006 

Sobrepreço e superfaturamento levantados pelo Tribunal chegam a R$ 197,1 milhões, valor que 

atualizado fica em mais de R$ 331,9 milhões. Obra levará água a cerca de um milhão de pessoas | 

http://bit.ly/2qICUVs 

 

TCU | TCU decreta Indisponibilidade de bens por superfaturamento em obras da Repar no 

Paraná 

A decisão apontou que o consórcio Interpar agiu “em conluio com as demais licitantes” e pagou 

“vantagem indevida a agentes públicos para que atuassem de forma omissiva ou comissiva”| 

http://bit.ly/2D9YPaA 
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TCU | Reunião busca soluções para obras paralisadas de creches do Proinfância 

TCU, FNDE e CNM trataram da criação de grupo técnico para acompanhar o andamento da 

situação e a assinatura, pelo governo, de uma resolução prorrogando o prazo de termos e 

convênios | http://bit.ly/2Fd2xAJ 

 

TCE-GO | TCE utiliza drone em inspeção de obras públicas 

O drone permite obter imagens e vídeos com alta resolução em locais de difícil acesso, como 

tomadas aéreas, vistas de coberturas, telhados, pontes e bueiros. Ele dará maior flexibilidade, 

força e qualidade aos processos de auditoria | http://bit.ly/2mdipvg 

 

TCE-GO | 70% da energia consumida pelo TCE é  solar 

Para o engenheiro Pedro Henrique Mota, o principal objetivo do sistema é ”tornar as instalações 

ecosustentáveis e diminuir os gastos com energia elétrica”. A implantação foi completamente 

otimizada, contemplando o arranjo dos painéis fotovoltaicos e posicionamento e fluxo de ar sobre 

as placas | http://bit.ly/2qF8jYx 

 

TCE-SC | TCE-SC cobra medidas para adequar Rodovia SC-401 às normas de segurança 

A ausência de conservação do pavimento, trechos sem barreiras de concreto e defensas metálicas 

e sinalização vertical e horizontal deficiente são situações que deverão ser consideradas nos planos 

de ação | http://bit.ly/2m8bouT 

 

TCE-SP | Tribunal fiscaliza refeitórios de escolas da Região Metropolitana 

Nova fiscalização do Tribunal de Contas flagrou prédios sem condições adequadas de segurança 

para as crianças e alimentos vencidos em estoque. A operação foi realizada em 100 escolas 

estaduais e municipais da Região Metropolitana | http://bit.ly/2Enu9C7 

 

TCE-SE | Técnicos do TCE utilizarão laboratório para fiscalizar obras de pavimentação 

O Laboratório de Ensaios e Controle de Materiais de Pavimentação do TCE-SE foi inaugurado, que 

permitirá ao corpo técnico avaliar obras de pavimentação em todas as suas etapas, desde a 

preparação do solo até a aplicação da capa asfáltica | http://bit.ly/2AFTsgo 
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TCE-AP | TCE se filia ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

A filiação ao instituto tem como objetivo a uniformização de entendimentos por meio de 

elaboração de Orientações Técnicas e, mais recentemente, com a edição de Procedimentos de 

Auditoria de Obras Públicas | http://bit.ly/2D8eebe 

 

TCE-PE | Tribunal julga regular com ressalvas auditoria nas obras do Geraldão 

Ao analisar a execução das obras de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes Geraldo 

Magalhães a equipe apontou diversos problemas, entre eles o replanilhamento do contrato, com 

alterações de quantidades e inserção de novos serviços e preços | http://bit.ly/2mahzyr 

 

TCE-RJ | Ex-prefeito de Rio das Ostras é multado em R$ 32 mil 

O ex-prefeito foi multado por não ter acionado empresa responsável pela execução de obras para 

realizar reparos dentro da garantia. A multa é fruto de um relatório de auditoria governamental e, 

entre as quatro obras escolhidas para o exame técnico, três apresentaram problemas | 

http://bit.ly/2CSe0bv 

 

TCM-SP | TCM contrata uso de drone para auxiliar fiscalização 

Foi homologado resultado da licitação que teve o objetivo de contratar empresa especializada no 

uso de drones para auxiliar na fiscalização de obras e serviços em auditorias realizadas pelo TCM | 

http://bit.ly/2Em09q2 
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