Notícias de interesse do Ibraop
- de 1º a 14 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 TCs ________________

CGU | Operação da CGU e PF apura desvios em obras de revitalização da BR-104 em Alagoas
Esquema causou danos comprovados ao erário da ordem de R$ 10 milhões, podendo chegar a
R$ 26 milhões | http://bit.ly/2IbwRAY

CGU | CGU recebe manifestações sobre execução de obras pelo aplicativo Avançar
Integração com o sistema e-Ouv permite ao cidadão encaminhar denúncias, reclamações e
sugestões sobre mais de 7 mil empreendimentos retomados pelo Governo Federal |
http://bit.ly/2I9bgJo

CGU | CGU e PF combatem desvios de recursos federais no sudoeste baiano
Operação Desconstrução investiga fraudes a licitações em obras das áreas de educação e saúde no
município de Anagé (BA) | http://bit.ly/2KikkZ7
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TCU | TCU participa do lançamento do Painel de Obras do governo federal
Para o presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, o Painel de Obras apresentado pelo
Ministério do Planejamento é mais um passo da administração pública em direção à concretização
do Cadastro Geral de Obras | http://bit.ly/2jPLkUz

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/2G7rhtz

TCE-MG | TCEMG sedia reuniões do Ibraop para a uniformização de procedimentos de auditoria
Entre os dias 8 e 10 de maio, dois grupos de trabalho Ibraop estarão reunidos no TCEMG para
elaborar os procedimentos de auditoria de Obras Públicas e de Limpeza Urbana e Destinação Final
de Resíduos Sólidos, padronizando a fiscalização nessas áreas | http://bit.ly/2rBO4JB

TCE-SE | Tribunal de Contas vai inspecionar obras de pavimentação em Aracaju e no interior
O TCE fará uma série de inspeções técnicas de engenharia em obras de pavimentação asfáltica
realizadas pelo Governo do Estado e prefeituras sergipanas | http://bit.ly/2IbyZIY

TCE-SE | Procurador-geral propõe que defesas civis façam vistorias em prédios abandonados
Procurador-geral do MPC protocolou representação junto ao TCE, sugerindo que sejam acionadas
as defesas civis do Estado e do município de Aracaju para vistoriar as edificações públicas e
privadas que se encontram abandonadas | http://bit.ly/2rBttVv

TCE-SE | Reforma da Lei de Licitações é tema de debate realizado no TCE
O evento contou com a participação do deputado federal pelo Paraná, João Arruda, relator da
Comissão Especial da Câmara Federal que analisa o projeto da nova Lei de Licitações. O objetivo do
debate foi discutir soluções para impasses gerados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 |
http://bit.ly/2rGyUSC
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TCE-MA | TCU e TCE realizarão auditorias conjuntas em Unidades de Conservação Ambiental
O objetivo do Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas da União (TCU) para é a
articulação de auditorias coordenadas nas Unidades de Conservação Brasileiras existentes em
território maranhense | http://bit.ly/2Konuuq

TCE-MT | TCE mantém suspensa concorrência pública para obras de asfalto em Rondonópolis
Ao analisar a concorrência pública, os auditores encontraram sete irregularidades graves e
solicitaram a imediata suspensão do processo licitatório | http://bit.ly/2wxezVc

TCE-MS | Debate sobre a Nova Lei de Licitações é acompanhado pelo TCE-MS
Aberto ao público, o evento foi dirigido a advogados, acadêmicos de Direito, servidores públicos,
consultores, magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, procuradores, controladores
e gestores públicos que lotaram o auditório | http://bit.ly/2rGZBr7

TCE-PR | Ação conjunta entre Crea e TCE-PR leva municípios a retomar 9 obras paradas
O valor dessas obras totaliza aproximadamente R$ 7,6 milhões, repassados pela União por meio de
convênios com as prefeituras | http://bit.ly/2IkiOVF

TCE-PI | TCE determina auditoria em obras executadas com empréstimo da Caixa
A decisão também obriga o Governo a apresentar um cronograma das obras a serem executadas
com a segunda parcela da operação de crédito | http://bit.ly/2Km2zIb

TCE-PI | Conselheiro rejeita bloqueio e determina auditoria em obras do Estado
Provesso é referente ao relatório de auditoria concomitante na aplicação dos recursos do
empréstimo de R$ 307 milhões do Estado junto à Caixa Econômica | http://bit.ly/2L1ylvx

TCM-RJ | Prefeitura apresenta planejamento para retomada de obras ao TCMRJ
Em reunião, foi apresentado o planejamento do Poder Executivo para a retomada das obras, que já
consumiram mais de R$ 4 bilhões de recursos públicos | http://bit.ly/2wEKHpY
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