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Notícias de interesse do Ibraop 

- de 1º a 11 de maio- 

 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

 

IBRAOP | Ibraop dá continuidade à elaboração do Manual de Procedimentos de Auditoria  

Para dar continuidade à elaboração do Manual de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas, o 

grupo de trabalho Ibraop responsável pelo tema está reunido, em Belo Horizonte | 

http://bit.ly/2I3RSJK 

 

IBRAOP | Grupo de trabalho do Ibraop debate destinação de Resíduos Sólidos | IBRAOP 

Outro grupo de trabalho do Ibraop estará em Belo Horizonte entre os dias 8 e 10 de maio. O 

debate, porém, se dá acerca dos procedimentos de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos 

Sólidos | http://bit.ly/2rszofx 

 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

 

DF1 | Obras para construção de creches públicas em Samambaia estão paradas 

Famílias cobram a conclusão do serviço, abandonado há anos. Estrutura está sendo depredada e 

terreno invadido por moradores de rua | http://bit.ly/2IAT0b8 

 

GNews | PF deflagra nova fase de operação contra fraudes no BRT do DF 

A segunda fase da Operação Panatenaico investiga desvios de dinheiro público e fraudes na obra 

do Estádio Nacional Mané Garrincha e do BRT Sul do DF | https://glo.bo/2rBU2dv 

 

BD SC | Falta de planejamento adia entrega de obras públicas em Blumenau 

Para se fazer uma obra, primeiro deveria se planejar. Parece básico, mas nem todos pensam assim. 

Um parque em Blumenau, depois de quase pronto, não será entregue por falta planejamento | 

http://bit.ly/2jRLVFm 
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http://bit.ly/2rszofx
http://bit.ly/2IAT0b8
https://glo.bo/2rBU2dv
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BDMT | Obras públicas estão paradas em Cuiabá 

Duas obras estão demorando mais do que o previsto. Os moradores estão de olho e cobram a 

entrega e denunciam total descaso com o dinheiro público | http://bit.ly/2GammI2 

 

BDMT | Plano executivo para obras públicas 

Vemos obras de VLT que não acaba, de aeroporto que não termina, de hospital que não se começa 

e a impressão que temos é que o projeto executivo não funciona | http://bit.ly/2Id3P3N 

 

ESTV2 | Obras públicas de Linhares, no Norte do ES, são alvo de pichações 

A obra foi iniciada, vandalizada e depois de arrumada, vandalizada de novo. Crime pode ser 

denunciado à polícia | http://bit.ly/2IATVbA 

 

G1RO | Justiça de RO determina que prefeitura faça reforma no Hospital Regional de Ariquemes 

MP propôs ação civil pública após bombeiros e CRM constatarem irregularidades. Prefeitura não 

recorrerá da decisão e informou que obras estão em fase de licitação, no valor de R$ 3 milhões | 

https://glo.bo/2IAWEBZ 

 

G1AP | MP pede na Justiça que estado comece obras em escola tradicional em até 10 dias 

Ação Civil Pública exige que governo do Amapá comece as obras na Escola Barão do Rio Branco, 

para que as aulas sejam retomadas | https://glo.bo/2KWVdw2 

 

G1AP | Família vizinha a obra de escola pública no AP abandona casa após danos na estrutura 

Proprietário diz que decidiu abandonar a residência por segurança. Obra do Centro Profissional de 

Música Walkíria Lima, em Macapá, iniciou em 2016 e deve ser concluída em maio | 

https://glo.bo/2w4QuFk 

 

PRTV | Com atraso, governo publica edital para obras de duplicação na PR 323 

O edital para o início das obras na rodovia foi prometido para abril, mas publicado nesta quinta-

feira, dia 3 | http://bit.ly/2IxBbKi 

 

http://bit.ly/2GammI2
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http://bit.ly/2IxBbKi
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G1PR | Áudios indicam suposto direcionamento do governo Beto Richa para Odebrecht vencer 

licitação de obra na PR-323 

Ex-governador Beto Richa (PSDB) foi citado em dois depoimentos de delações premiadas da 

Odebrecht. Richa nega irregularidades e diz que nunca autorizou qualquer pessoa a fazer tratativas 

para processo licitatório | https://glo.bo/2IwyUid 

 

G1 | Gilmar Mendes manda soltar Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB 

Ex-diretor da Dersa, Souza estava preso desde 6 de abril, suspeito de desvio de recursos públicos 

em obras do governo paulista durante gestões do PSDB | https://glo.bo/2rBPeoa 

 

G1 AL | Relatório da CGU aponta problemas de superfaturamento em obras da prefeitura de 

Arapiraca 

Pavimentação feita em ruas da cidade apresenta dezenas de falhas estruturais. Contrato é da 

gestão do ex-prefeito Luciano Barbosa, hoje vice-governador, e foi encerrado em 2017 | 

https://glo.bo/2KeoqkQ 

  

G1 BA | Após 20 dias, Estrada Velha de Periperi permanece interditada por causa de cratera 

Via é um dos acessos ao Hospital do Subúrbio e está fechada desde o dia 22 de abril. Previsão, 

segundo a Sucop, é que obra seja concluída em até 40 dias, contados a partir da interdição | 

https://glo.bo/2Ihs24T 

 

TEM NOTÍCIAS | Obras atrasadas de posto de saúde em Capão Bonito prejudicam moradores 

A obra de um posto de saúde, em Capão Bonito (SP), já está atrasada a mais de dois anos | 

http://bit.ly/2KdUAwL 

 

G1 PB | TCE-PB reprova contas de cinco prefeituras e gestores devem devolver R$ 2,3 milhões 

O Tribunal de Contas impôs um débito de R$ 1,5 milhão ao prefeito da cidade de São Miguel de 

Taipu por disponibilidade financeira não comprovada, gastos excessivos com obra pública e 

aplicações insuficientes em educação e saúde| https://glo.bo/2KbIBQr 
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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 

 

TRAMITAÇÃO NA CÂMARA __________________ 

 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6814, DE 2017 - Institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 | http://bit.ly/2wvpj5i 

 

ÚLTIMO DESPACHO – 16/03/2018 - Deferido o Requerimento n. 8.165/2018; ÚLTIMA AÇÃO 

LEGISLATIVA – 23/03/2018 - Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 

1292, de 1995, do Senado Federal, que "altera a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências", e apensados ( PL129295 ). 

http://bit.ly/2iwIPJ1
http://bit.ly/2wvtAWz
http://bit.ly/2wvpj5i

