
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 6 a 19 de agosto - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Ibraop orienta profissionais de engenharia e arquitetura de Tocantins sobre 
obras públicas 
O evento, que reuniu 163 servidores públicos estaduais e municipais que atuam nas áre-
as da engenharia e arquitetura, está sendo realizado pelo Tribunal de Contas do Tocan-
tins e segue até a tarde do dia 10 | http://bit.ly/2OpIGSB 

IBRAOP | Novo conselheiro do TCE-ES será escolhido nesta terça (7); Membro do 
Ibraop concorre à vaga 
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo agendou a sessão plenária para a escolha do 
novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado para esta terça-feira, dia 7 de agosto | 
http://bit.ly/2OdXiVc 

IBRAOP | Ibraop integra comissões temáticas de elaboração de diretrizes de controle 
externo da Atricon 
Membros do Ibraop irão compor duas das 11 comissões temáticas instituídas pela Associ-
ação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com o objetivo de elabo-
rar minutas de resoluções contendo diretrizes para o controle externo | http://bit.ly/
2AxDFFJ 

IBRAOP | Ibraop e TCE-TO realizam Seminário sobre Auditoria de Obras Públicas 
O Ibraop, em parceria com a Coordenação de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização 
de Obras e Serviços de Engenharia TCE-TO, realiza o Seminário sobre Auditoria de Obras 
Públicas, nos dias 9 e 10 de agosto, em Palmas | http://bit.ly/2KmB3d8 

IBRAOP | Engenheiro Holdar Netto será indicado para concorrer à vaga de conselhei-
ro do TCE-ES 
O engenheiro civil Holdar de Barros Figueira Netto, membro do Conselho Deliberativo do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) | http://bit.ly/2Lv5DqG 

IBRAOP | Ibraop apoia a realização de eventos, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, em 
Florianópolis 
O Ibraop apoia a realização do IV Encontro Estadual de Gestores Municipais de Convênios 
e do II Seminário Catarinense de Engenharia e Arquitetura no Setor Público, nos dias 14, 
15 e 16 de agosto, em Florianópolis | http://bit.ly/2JCR3aH 
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SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

Paraná TV | TCE aponta irregularidades em mais uma obra de escola pública 
Operação quadro negro: o governo pagou mais de 380 mil reais à empresa, mas a obra 
não foi concluída | http://bit.ly/2BrHyMV 

G1 PR | STF envia investigações da Operação Quadro Negro para a Justiça Federal, 
em Curitiba 
Operação apura desvios de mais de R$ 20 milhões em obras de escolas públicas do Para-
ná; decisão foi tomada pelo ministro Luiz Fux na sexta-feira (10) | https://glo.bo/2vW5-
liv 

PR TV | Ex-secretário de Obras Públicas de Maringá é condenado por crime de cor-
rupção 
Ele foi condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de multa | 
http://bit.ly/2Bq8AUP 

G1 DF | Obras de escola pública do DF fechada para reforma há 6 meses não começa-
ram 
Secretaria de Educação transferiu 460 crianças para prédio da UnB. Reportagem aguarda 
posicionamento da pasta | https://glo.bo/2wcGuXb 

ESTV 1ª EDIÇÃO | Terminal de Itaparica só volta a funcionar em 2019, em Vila Velha 
Secretário de Transportes e Obra Pública diz que obra vai demorar, quase um mês depois 
de interdição | http://bit.ly/2N1szKM 

TEM NOTÍCIAS SP | TCE encontra irregularidades em obras públicas da região de Ita-
petininga 
O Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades em obras públicas em municí-
pios da região. Dezesseis cidades das regiões de Itapetininga e Sorocaba foram fiscaliza-
das. Tem cronograma não cumprido, obras paradas sem explicação, entre outros pro-
blemas | http://bit.ly/2Po17s7 

TV SP | Tribunal de Contas aponta irregularidades em obras públicas em 16 municí-
pios da região 
O Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades em obras públicas de 16 muni-
cípios da região de Sorocaba (SP). Entre as irregularidades, tem cronograma não cumpri-
do, obras paradas sem explicação, entre outros problemas | http://bit.ly/2MCO2wv 

EP TC | Tribunal de Contas do Estado divulga estudo sobre atraso em obras públicas 
De todas as obras vistoriadas pelos fiscais, 40% tinham falhas visíveis na execução e em 
50% o cronograma físico-financeiro não estava sendo cumprido | http://bit.ly/2OSzlTR 

JA - SC | Jornal do Almoço cobra cumprimento de prazo para obra pública em Indaial 
Era para a obra de pavimentação ter ficado pronta em dezembro de 2017, mas a Prefei-
tura divulgou uma nova data: abril deste ano. Só agora, finalmente, a obra ficou pronta 
| http://bit.ly/2L5UlUN 
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BD MIRANTE | Audiência pública define obras de hospital em São Luís 
Audiência pública definiu como se dará a finalização das obras no Hospital da Criança, 
na capital | http://bit.ly/2L9E0hM 

G1 RJ | Ex-secretário de obras de Paes é preso em desmembramento da Lava Jato no 
Rio 
Agentes cumprem 9 mandados de prisão. Grupo recebeu R$ 35,5 milhões em propina de 
obras públicas, segundo o MPF. Para procuradores, esquema comandado pelo PMDB fun-
cionava tanto no Estado quanto na Prefeitura | https://glo.bo/2L6vKPG 

G1 AP | Prefeitura de Tartarugalzinho tem 60 dias para concluir obra de aterro sani-
tário, exige MP 
Promotoria de Justiça ingressou na terça-feira (7) com uma ação civil pública. Prefeitura 
informou que já concluiu a primeira fase da obra e segue no trabalho para atender a re-
comendação | https://glo.bo/2PnOq0A 

G1 MG | Número de acidentes em trecho da BR-262 é tema de reunião em Bom Des-
pacho 
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da ALMG irá a cidade nesta 
sexta (10) para discutir o assunto | https://glo.bo/2nRCojy
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