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Notícias de interesse do Ibraop 

-  Janeiro/18 - 

SITES DOS PARCEIROS  _________ 

 

Atricon | Fábio Nogueira toma posse como presidente da Atricon em 6 de fevereiro 

No próximo dia 6 de fevereiro, o conselheiro Fábio Nogueira (TCE-PB) toma posse como presidente 

da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) | http://bit.ly/2Dy5yyk 

 

IRB | Conselho Fiscal se reúne na sede do IRB para apreciação da Prestação de Contas 2017 

O presidente do IRB, Conselheiro Sebastião Helvécio apresentou as receitas e as despesas 

referentes a 2017, e  demonstrou o relatório das atividades desenvolvidas no último ano | 

http://bit.ly/2DpNeU8 

 

SITES DOS TCs  ________________ 

 

CGU | CGU avalia execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

O tema foi selecionado em razão de que o descumprimento da Lei nº 12.305/2010, que concedeu 

prazo de até quatro anos para que os entes federativos realizassem a distribuição ordenada de 

resíduos sólidos em aterros sanitários, acarreta danos não só ao meio ambiente, mas também à 

saúde pública| http://bit.ly/2DBKypK 

 

TCE-AM | TCE inicia fiscalizações em obras em andamento 

A Secretaria Geral de Controle Externo do TCE iniciou uma série de fiscalizações in loco de obras 

em andamento, realizadas pelo governo do Estado e a Prefeitura de Manaus | 

http://bit.ly/2BkSYwv 

 

TCE-PB | Conselheiro Fábio Nogueira toma posse como presidente da Atricon em 6 de fevereiro 

A solenidade da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil será realizada na sede 

do TCU, em Brasília, às 10h | http://bit.ly/2DwQ1OH 
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TCE-PR | Primeira reportagem multimídia destaca a fiscalização preventiva do TCE-PR 

A ferramenta Malha Eletrônica também possibilita ao TCE-PR acompanhar os gastos com 

combustível, pagamento de diárias de viagem e até verificar o andamento de obras públicas em 

todo o Paraná | http://bit.ly/2mZTXgs 

 

TCE-PR | Operação Quadro Negro: TCE  quer ressarcimento de verba devolvida  à União 

Cerca de 5,4 milhões de reais foram devolvido ao Governo Federal pelo Estado, em função da não 

execução das escolas estaduais Jardim Paulista e Ribeirão Grande, em Campina Grande do Sul 

(Região Metropolitana de Curitiba) | http://bit.ly/2rv8arh 

 

TCE-PE | TCE “alerta” CEHAB para a conclusão das obras do Canal do Fragoso 

Um “Alerta de Responsabilização” foi emitido ao diretor-presidente da Companhia Estadual de 

Habitação e Obras, Raul Goiana, quanto à necessidade de concluir urgentemente as obras do Canal 

do Fragoso, em Olinda | http://bit.ly/2DxSFUh 

 

TCE-RJ | Estado poderá retomar obras da linha 4 do metrô, mas com condições 

Para evitar sobrepreço, voto apresentado pelo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento apresenta 

uma série de medidas técnicas que devem ser incorporadas ao contrato http://bit.ly/2G38j8m 

 

TCM-RJ | TCMRJ confere retomada das obras de escolas na Zona Oeste 

O TCMRJ foi ao local conferir a execução do contrato emergencial para o restabelecimento da 

construção. O complexo atenderá, ao todo 1.560 alunos do ensino fundamental e 600 crianças em 

idade pré-escolar. O investimento da Prefeitura é de quase R$ 500 milhões | http://bit.ly/2F0SfCX 
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