Notícias de interesse do Ibraop
- 23 de março a 2 de abril -

SITES DO IBRAOP ________________

IBRAOP | TCE-ES irá adotar procedimentos de auditoria do Ibraop referentes à limpeza urbana
Os procedimentos do Ibraop, referentes a serviços de Limpeza Urbana e Destinação Final de
Resíduos, foram adotados de forma prioritária pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
em fiscalizações de mesma natureza | http://bit.ly/2q0Krvb

SITE DOS PARCEIROS E TCs_________________
CGU | CGU avalia obras de ampliação da oferta de água no país
Auditorias apresentam diagnóstico dos investimentos e análise de obras executadas com recursos
federais | http://bit.ly/2H45sgv
CGU | CGU avalia retomada de obras paralisadas em Estados e municípios
Das cerca de 1,6 mil obras, 58% foram retomadas pelos entes até dezembro de 2017. Meta está
abaixo do previsto, apesar da liberação dos recursos pelo Governo Federal | http://bit.ly/2GrcMFK
TCU | Contratos de obras em Viracopos e em outros quatro aeroportos serão fiscalizados
O objetivo da fiscalização é analisar contratos celebrados com os responsáveis pelas obras de
engenharia no Aeroporto de Viracopos, no município de Campinas, em São Paulo. Também estão
previstas fiscalizações nos aeroportos de Brasília, Guarulhos, Galeão e Confins
| http://bit.ly/2Ee73gs

TCDF | Tribunal de Contas fará nova inspeção em pontes, viadutos e outras edificações
O Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a realização de uma nova inspeção para avaliar
o estado de conservação de pontes, viadutos e outras edificações no DF | http://bit.ly/2GrQns2
TCDF | TCDF determina suspensão do processo de concessão da ArenaPlex
O Plenário do TCDF determinou a suspensão do processo licitatório de concessão do Centro
Esportivo de Brasília – Arenaplex, devido à identificação de supostas irregularidades no novo edital
lançado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) | http://bit.ly/2GvU8Zi
TCE-GO | Ex-presidentes da Agehab multados por irregularidades em convênios
Entre as falhas estavam a celebração de mais de um convênio para execução da mesma obra
| http://bit.ly/2Gxof2J
TCE-SC | TCE-SC dá prazo para Deinfra se manifestar sobre restrições no edital de pontes na
Capital
Foram detectadas restrições em edital que trata da seleção de empresa para fiscalização das obras
de manutenção das pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos | http://bit.ly/2I0saGb
TCE-SC | Edital para supervisão de obras em pontes na Capital descumpre orientação do TCE/SC
para seleção por “Menor Preço”
O Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) optou pelo tipo “Técnica e Preço”, diferente
da recomendação de técnicos do TCE/SC | http://bit.ly/2q3DA43
TCE-SP | TCE-SP divulga resultado de fiscalização em hospitais e ambulatórios estaduais
Durante a inspeção, os Agentes da Fiscalização do TCE checaram diversos itens, entre eles a
estrutura física do local – como acessibilidade, limpeza, conforto e sinalização
| http://bit.ly/2JfYUfy

TCE-SE | Servidores do TCE recebem treinamento sobre processo de controle externo
O objetivo é padronizar o trabalho entre os servidores lotados na Coordenadoria de Auditoria
Operacional da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos) | http://bit.ly/2EfgegS
TCE-SE | Servidores que atuam nas auditorias operacionais recebem capacitação sobre
Contabilidade Pública
A Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviço está dividida entre a Coordenadoria de
Engenharia e a Coordenadoria de Auditoria Operacional | http://bit.ly/2GPdDzC
TCE-AM | TCE-AM irá auditar obras de US$ 35 milhões em Maués
Credenciado para realizar auditorias nas obras no Amazonas financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento, o TCE-AM vai auditar o Programa de Saneamento Integrado
de Maués (ProsaiMaués), orçado em US$ 35 milhões | http://bit.ly/2uGO7aH
TCE-CE | SCidades tem 120 dias para elaborar e aplicar Plano de Ação sobre controle e gestão de
obras públicas
A auditoria de conformidade, realizada pela Gerência de Fiscalização de Obras de Engenharia e
Meio Ambiente, avaliou a existência, abrangência e transparência dos sistemas/ferramentas
adotados para controle e gestão de obras públicas no âmbito da SCidades, num volume de
recursos de mais de R$ 1,5 bilhão| http://bit.ly/2H4PiDn
TCE-TO | Licitações, contratos e obras são temáticas de encontro técnico
Esta foi a primeira edição dos Encontros Técnicos com o objetivo de capacitar servidores sobre a
utilização do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Licitações, Contratos e Obras
(SICAP-LCO) | http://bit.ly/2q0V5C9

TCE-PB | Coordenador observa que ferramentas criadas pelo TCE-PB estimulam participação dos
cidadãos na gestão pública
De 4,4 mil participações registradas em 2017, mais de duas mil se referem a denúncias e pedidos
de informações, a maioria sobre licitações, execução de obras e prestação de serviços públicos
| http://bit.ly/2q1cF90
TCE-PR | Cursos realizados em março pelo TCE-PR em Toledo capacitam 1.626 pessoas
Escola de Gestão Pública ministrou, entre 20 e 22 de março, três capacitações nessa cidade do
Oeste do Paraná, como os temas: Prestação de Contas Anual, licitações e obras públicas
| http://bit.ly/2GrYogt
TCE-PR | TCE-PR determina devolução de mais R$ 1,2 milhão desviado de escola estadual
Decisão, relativa a obras no Colégio Yvone Pimentel, em Curitiba, é a terceira tomada pela corte
no âmbito da Operação Quadro Negro. Total de ressarcimentos soma R$ 4,5 milhões
| http://bit.ly/2J9qLhn
TCE-PE | Representantes do Governo dão explicações sobre as obras da Copa
O Tribunal de Contas fiscaliza essas obras por meio de seis Auditorias de Acompanhamento. Uma
(Arena da Copa) tem como relator o conselheiro Dirceu Rodolfo e, as outras cinco, a conselheira
Teresa Duere | http://bit.ly/2GQtKNa
TCM-SP | Escola de Contas debate a gestão do pavimento asfáltico na cidade de São Paulo
A cidade de São Paulo possui aproximadamente 18 mil quilômetros de vias pavimentadas. Um
enorme patrimônio estimado em quase R$ 50 bilhões. Para discutir as novas tecnologias e os
materiais utilizados na pavimentação, a Escola de Contas organizou workshop sobre “Gestão de
pavimento asfáltico” | http://bit.ly/2pZsspG

TCM-RJ | Obra parada próxima ao Maracanã sofre depredação
Há dois anos, a prefeitura prometeu construir melhorias para dar mais conforto e segurança aos
trabalhadores e habitantes da região. As obras começaram em junho de 2016, mas menos de seis
meses depois, foram suspensas | http://bit.ly/2GtfTsO
TCM-RJ | Conselheiro Puccioni divulga resposta à prefeitura do Rio
A prefeitura do Rio reagiu mal à determinação do TCMRJ, que impede a realização de novas obras
sem que haja recursos para dar continuidade às mais de 130 que estão interrompidas
| http://bit.ly/2IkUJhe

