
 

 
 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Notícias de interesse do Ibraop 

-  2 a 12 de março - 

 

SITE DO IBRAOP  _______________ 

 

IBRAOP | Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias se reúne em Brasília 

Para dar continuidade aos trabalhos de elaboração de procedimentos de auditoria, os 

representantes do Grupo Técnico de Obras Rodoviárias do Ibraop irão se reunir, em Brasília (DF), 

nos dias 26, 27 e 28 de março | http://bit.ly/2p8DVC4 

 

IBRAOP | Grupos de trabalho do Ibraop se reúnem pela primeira vez no ano, em Recife  

Dois grupos de trabalho do Ibraop estavam reunidos, entre os dias 6 e 8 de março, em Recife (PE). 

As reuniões dão continuidade à elaboração do Manual de Procedimentos de AOP e debater 

procedimentos de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos | http://bit.ly/2tnIC09 

 

IBRAOP | 18ª edição do SINAOP será realizado entre os dias 5 e 9 de novembro 

O XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – SINAOP – será realizado no Centro 

Cultural “Ariano Suassuna” do TCE-PB, entre os dias 5 e 9 de novembro. O local e a data do evento 

foram definidos durante a primeira reunião da comissão organizadora | http://bit.ly/2tn36WK 

 

IBRAOP | Ibraop conhece as instalações do TCE-PB para a realização do XVIII SINAOP  

A Comissão Organizadora do XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas conheceu, na 

manhã de 5 de março, as instalações do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que irá sediar a 

realização do evento | http://bit.ly/2FUd98g 

 

SITES DE PARCEIROS  ________________ 

 

ANTC | ANTC entrega à Atricon resolução da lista tríplice de auditor  

A Resolução ANTC nº 001, de 2018, editada para estabelecer orientação nacional voltada para a 

elaboração da lista tríplice do Auditor de Controle Externo a ser entregue às 
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Casas Legislativas por ocasião do surgimento de vagas para os cargos de Ministros e Conselheiros 

Titulares dos Tribunais de Contas | http://bit.ly/2FOagZg 

 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

 

Observatório de Olinda | Obra inacabada é o retrato do descaso com o dinheiro público 

Projetada para ser uma caixa d’água que serviria para diminuir os crônicos problemas de 

abastecimento no bairro, a estrutura está se acabando, destruída pela ação do tempo | 

http://bit.ly/2FArwgZ 

 

G1 ES | Mais de 250 obras públicas estão paradas no ES, aponta Tribunal de Contas 

As interrupções correspondem a, aproximadamente, R$ 1,4 bilhão. Do total das paralisações, 64 

são serviços executados pelo estado e 189 são municipais | https://glo.bo/2FDK7sU 

 

RR TV | Moradores de Roraima reclamam de prédios abandonados em Boa Vista 

Abandono do antigo edifício da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Educação, obras 

paradas da construção de um novo Distrito Policial, entre outros revoltam a população | 

https://glo.bo/2FKYDSN 

 

Hora 1 | PF faz operação contra superfaturamento de obras públicas no Tocantins 

Entre os alvos, estão o ex e o atual governador do estado. Ao todo, 28 mandados de busca e 

apreensão foram cumpridos e 31 pessoas foram intimadas em Tocantins, Goiás, Mato Grosso, 

Bahia e no Distrito Federal  | http://bit.ly/2Fw7Y1D 

 

G1 TO | Polícia Federal investiga fraudes milionárias em obras públicas no Tocantins 

Operação “Pontes de Papel” investiga desvio de mais de 400 milhões de reais. Suspeita-se de 

contratos de construção de pontes com cláusula para pagamento em dólar | https://glo.bo/2IlpiE0 
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Jornal Hoje | PF realiza operação contra superfaturamento de obras públicas no Tocantins 

Entre os alvos, o atual e o ex-governador do estado. O governador Marcelo Miranda - MDB - foi 

intimado e chegou para depor no começo da tarde. O ex-governador Siqueira Campos - DEM - 

também depôs | http://bit.ly/2Dl8idu 

 

G1 TO | Marcelo Miranda depõe por três horas na PF em operação que investiga pontes 

Governador do Tocantins foi intimado pela Polícia Federal nesta terça-feira (6). Operação 'Pontes 

de Papel' apura desvio de dinheiro em construção de obras públicas | https://glo.bo/2FKPppt 

 

G1 TO | Construção de salas para paróquia em terreno de praça vai parar na Justiça 

Terreno foi doado para a igreja em 2004, mas moradores questionam obra em área que 

consideram pública. Prefeitura pode ser obrigada a anular a doação | https://glo.bo/2p7suur 

 

G1 AM | Obras inacabadas em escolas afetam mais de 3 mil alunos em Manaus 

O ano letivo da rede municipal começou no dia 1º de março. Já as aulas na rede estadual de ensino 

do Amazonas iniciam na quinta-feira (15). Calendário especial dever ser montado para a reposição 

das aulas | https://glo.bo/2GopORm 

 

BD AM | FNDE publica resolução que permite retomada de obras inacabadas de escolas e 

creches  

Obras de 860 creches, escolas e quadras poliesportivas em todo o país estão paralisadas em razão 

do  fim de contrato firmados com o FNDE em anos  anteriores: 261 obras do tipo estão na Região 

Norte  | https://glo.bo/2p7okCC 

 

TEM NOTÍCIAS | Moradores de Boituva reclamam de obras públicas paradas 

O local da obra do complexo esportivo se tornou um matagal, terreno de descarte de lixo e pontos 

dos usuários de drogas. Obra de posto de saúde, que deveria ser entregue em 2016, também está 

abandonada | https://glo.bo/2pdiL5V 
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JAP | Relatório da CGU aponta falhas em projetos da rede escolar pública de educação infantil 

Muitos problemas foram constatados após avaliação feita nos projetos do Programa Nacional de  

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil – o Pró-

Infância | https://glo.bo/2FBXZ6S 

 

TRAMITAÇÃO NO SENADO __________________ 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO nº 222, de 2015 - Estabelece normas relativas ao controle 

centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais e cria o 

Cadastro Brasil Eficiente – CBE | 01/03/2018 - AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO| 

http://bit.ly/2iwIPJ1 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO nº 56, de 2012 - Institui normas relacionadas à responsabilização na 

contratação de obras públicas e dá outras providências | 13/02/2017 - AGUARDANDO DESIGNAÇÃO 

DO RELATOR| http://bit.ly/2wvtAWz 
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