
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 20 de agosto a 5 de setembro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | 3° CONACON será realizado em Recife, de 12 a 14 de novembro
A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do 
Brasil – ANTC – anunciou detalhes da realização do evento | http://bit.ly/2wHm9tY

IBRAOP | Oficina de ”Obras públicas compartilha iniciativas inovadoras para a fis-
calização 
Entre as iniciativas está o Manual de Procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias e 
Vias Urbanas (Ibraop), o Uso de Equipamentos de Topografia e Drones na Fiscalização 
de Obras (TCE-GO), o Levantamento e Mapeamento de Obras com Utilização de Drones 
(TCE-PB) | http://bit.ly/2CJHKr9

IBRAOP | Ibraop apresenta boas práticas em auditoria de obras públicas durante 
LabTCs, em Cuiabá
O Manual de Procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias e Vias Urbanas foi apre-
sentado pela diretora administrativa, Adriana Cuoco Portugal (TCDF), e pelo presidente 
do Conselho Deliberativo do Ibraop, Emerson Augusto de Campos (TCE-MT) | http://bit.ly/
2oFKfRt

IBRAOP | Abertura do 1º Laboratório de Boas Práticas reúne mais de 600 pessoas
Com a participação de mais de 600 pessoas, foi aberto na manhã desta segunda-feira 
(03/09) o 1º Laboratório de Boas Práticas de Controle de Externo. O evento foi realizado 
pelo TCE-MT em conjunto com a Atricon e apoio da Audicon | http://bit.ly/2LXa60J

IBRAOP | “Apoio do Ibraop contribuiu para o desenvolvimento do municipalismo 
catarinense”, agradece FECAM
De acordo com o documento, os eventos reuniram cerca de 300 participantes, entre eles 
prefeitos, gestores municipais de convênios, engenheiros, arquitetos, secretários munici-
pais, vereadores, técnicos municipais e estaduais | http://bit.ly/2ClBRjW

SITES DOS TCS  ________________ 

CGU | Operação Ciranda de Pedra desarticula organização criminosa em Maiquini-
que (BA)
Investigações apontam fraude em licitações e desvio de recursos em obras de infraestru-
tura | http://bit.ly/2BCg1Zh
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TCU | Licitação para obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza é suspensa pelo 
TCU
Sob a relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, o Tribunal de Contas da União sus-
pendeu cautelarmente o procedimento licitatório, nesta quarta-feira (1º), devido a possí-
veis restrições indevidas à competitividade | http://bit.ly/2ousZyt

TCU | Construtora OAS se torna inidônea para licitações federais por 5 anos
A decisão é do Tribunal de Contas da União, relatada pelo ministro Benjamin Zymler. A 
inidoneidade decorre de fraudes em dez licitações da Petrobras para obras da Refinaria 
do Nordeste, em Pernambuco, com prejuízo de R$ 1,9 bilhão | http://bit.ly/2MEg77u

TCU | Sobrepreço de R$ 277 milhões faz TCU manter Subida de Petrópolis como 
IGP
A auditoria, relatada pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, apontou indícios de irregula-
ridades graves que recomendam a paralisação (IGP) das obras do trecho da BR-040, que 
fica entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ) | http://bit.ly/2opvuSR

TCE-GO | Alunos de especialização em Controle de Obras Públicas apresentam 
TCC
Os alunos do curso de especialização em Controle Externo e Auditoria em Obras Públicas 
apresentam, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, seus trabalhos de conclusão de 
curso. Das 30 vagas totais, 16 foram oferecidas a servidores do TCE-GO | http://bit.ly/
2NEAmhQ

TCE-MG | Levantamento do TCE sobre obras paralisadas é destaque no Bom Dia 
Brasil
A matéria foi sobre as obras públicas paralisadas em Minas Gerais e destacou um levan-
tamento realizado pelo TCE-MG sobre o mesmo tema | http://bit.ly/2C4wohl

TCE-SC | TCE autoriza retomada de licitação para supervisão das obras das pontes 
da Capital, mas edital deverá ser republicado com correções
A primeira providência a ser adotada pela unidade gestora será a republicação do edital 
corrigido, com a reabertura dos mesmos prazos já previstos na publicação anterior | http://
bit.ly/2otus8q

TCE-SC | TCE encerra XVIII Ciclo de Estudos, em Palhoça, com orientações para 
aquisição de bens e contratação de obras e serviços
O formato do evento busca facilitar o aprofundamento dos temas de acordo com o inte-
resse de cada segmento do público, além de favorecer o esclarecimento de dúvidas sobre 
a legislação aplicada à administração pública municipal | http://bit.ly/2LKnXaz

TCE-SE | Corpo técnico do TCE passa por treinamento para inspecionar obras de 
pavimentação
A ideia é que, após a capacitação completa, a Corte possa atuar já no andamento da 
obra, determinando, caso necessário, que as empresas contratadas façam correções e 
evitem prejuízos aos cofres públicos | http://bit.ly/2orkgx7
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TCE-SE | TCE vai fiscalizar cumprimento de lei sobre calçadas e passeios públicos 
na capital
A Lei Municipal nº 4.867/17 objetiva promover a realização das obras necessárias à re-
forma ou construção de passeios e/ou calçadas que não atendam às normas previstas na 
legislação municipal pertinente | http://bit.ly/2N46fn0

TCE-CE | Licitação de R$ 4,3 milhões para serviço de pavimentação em Jaguareta-
ma é suspensa por falhas
A medida cautelar, conferida pelo relator, conselheiro Valdomiro Távora, decorreu da per-
manência de falhas na licitação após análise das justificativas enviadas pelos gestores 
responsáveis | http://bit.ly/2O9X01T

TCM-SP | TCM esclarece informações de matéria da Folha de S. Paulo sobre con-
servação de pontes 
O jornal informa que 33 (18%) das 185 pontes e viadutos do município de São Paulo vis-
toriados pela Administração Pública necessitam de manutenção. Acrescenta ainda que 
“as licitações para as obras (na verdade, são para elaboração de projetos executivos de 
recuperação) foram suspensas após cobranças de ajustes nos processos feitas pelo 
TCM”. http://bit.ly/2CJNocP

TCM-RJ | Expertise do TCMRJ vai ao Corpo de Bombeiros
A expertise do auditor e engenheiro, Rômulo Ferreira da Silva, advém do trabalho que re-
aliza na 2ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas carioca, especialista em 
auditorias de obras públicas | http://bit.ly/2LhuVZl

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

http://bit.ly/2N46fn0
http://bit.ly/2LhuVZl

