Notícias de interesse do Ibraop
- de 25 de fevereiro a 15 de março SITE DO IBRAOP ________________
IBRAOP |Aterros sanitários são tema da primeira reunião do ano do grupo do RSU do
Ibraop
A elaboração dos procedimentos de auditoria ‘Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos’ foi reiniciada por um grupo de auditores do Ibraop. A reunião foi
realizada entre os dias 13 e 15 de março, na sede da Escola de Contas do TCM-SP |
http://bit.ly/2HplxAd
IBRAOP |Ibraop abre Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia
para consulta pública
O Ibraop abriu o Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia para
consulta pública. Propostas de melhorias e correção sobre o seu conteúdo devem ser enviadas para o email ibraop@ibraop.org.br até o dia 31 de março| http://bit.ly/2C8MjJ0
IBRAOP | Posse pública de nova Diretoria Executiva do Ibraop será realizada dia 25
de março, em Vitória
A posse pública dos novos membros da Diretoria Executiva do Ibraop para o biênio 20192020 será realizada no dia 25 de março, em Vitória. Os dirigentes deverão permanecer
reunidos até o dia 26, na sede do TCE-ES | http://bit.ly/2C2tHdR
SITES DE NOTÍCIAS ________________
G1 SP | Projeto de lei pretende obrigar divulgação de obras públicas paradas em Presidente Prudente
Texto será analisado pela Câmara Municipal durante sessão ordinária. Informações deverão ser disponibilizadas na internet para que a população tenha acesso aos motivos de
paralisação | https://glo.bo/2CmQqRU
G1 SP | Engenheiros da USP vão ajudar na conclusão de obras do tratamento de esgoto de Bauru
Audiência pública na Câmara debateu adequações ao projeto da ETE e vereadores questionaram novo prazo de conclusão da obra, que só deve ser entregue no fim de 2020 |
https://glo.bo/2Hmp7LJ
G1 SP | MP faz vistoria em escolas públicas de Itapetininga para apurar possíveis irregularidades
Promotor disse que nenhuma das escolas para crianças até seis anos têm licença da Vigilância Sanitária e que também não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros |
https://glo.bo/2T93JLf
IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

G1 SP | TCE cobra providências ao governo de SP sobre obras abandonadas do metrô
Obras na Linha 6 Laranja do Metrô de São Paulo estão paradas há mais de dois anos. Tribunal de Contas do Estado, após receber reclamações de moradores, estabeleceu prazo
para resolução dos problemas | https://glo.bo/2TQtm80
FN 2Ed | Projeto sobre divulgação de obras públicas paradas é discutido pela Câmara
Texto será analisado pelos vereadores de Presidente Prudente | http://bit.ly/2TPdUcb
MG TV | MG Comunidade: moradores cobram melhorias no Bairro Recreio dos Bandeirantes em Uberaba
Eles reclamam da falta de asfalto, falta de iluminação e do mato alto. Prefeitura informou que a obra na via pública que está com um "rasgo" e até com um buraco, é de responsabilidade da empreiteira MRV; empresa se posicionou sobre o assunto | http://
bit.ly/2TDXB2F
MG TV | Observatório Social de Uberlândia apresenta balanço de obras públicas paradas na cidade
Criado em 2015 para acompanhar o andamento de obras públicas, Observatório Social do
Brasil apresenta relatório em Uberlândia. De 21 obras previstas para a cidade, apenas
um saiu do papel | https://glo.bo/2F4M5mT
MG TV | CGU aponta irregularidades em obras públicas de Uberlândia e Monte Alegre
de Minas
Documento detalha problemas em construções receberam recursos federais. Prefeitura
de Uberlândia se posicionou sobre o assunto | https://glo.bo/2TNIOln
G1 RJ | Geo-Rio recomenda reforma e liberação da Ciclovia Tim Maia
Há um mês, trecho veio abaixo com queda de barreira. Prefeito chegou a propor consulta pública para definir destino da via | https://glo.bo/2FaWoGe
G1 MT | Câmara aprova PL que prevê seguro-garantia para obras, bens e serviços do
setor público em Divinópolis
Projeto de Lei similar já foi aprovado pelo Legislativo em 2018, mas foi vetado pela Prefeitura | https://glo.bo/2CnIpfl
G1 MT | TCE deve fazer levantamento de obras paralisadas e suspensas em MT a
mando do STF
O pedido foi encaminhado para todos os estados do país e tem como objetivo buscar soluções conjuntas para soluções dos problemas nas obras | https://glo.bo/2HqXqBk
BOM DIA MT | Presidente da Câmara de Cuiabá alega dificuldades para fiscalizar
obras públicas
Presidente da Câmara de Cuiabá alega dificuldades para fiscalizar obras públicas |
http://bit.ly/2O4SnHl
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BOM DIA MT | TCE aponta irregularidades em editais de licitação da prefeitura de
Cuiabá
Prefeitura está impedida de seguir com licitação de dois viadutos na Capital Mato-Grossense | https://glo.bo/2FeJvMz
G1 MT | RDC para construir dois viadutos em Cuiabá é anulado após TCE apontar sobrepreço
Medida foi tomada pela prefeitura após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) identificar
sobrepreço de R$ 5,2 milhões nos contratos | https://glo.bo/2Jq20lk
G1 MT | TCE vê sobrepreço de R$ 5,2 milhões na construção de dois viadutos em
Cuiabá e mantém suspensão de obras
Os viadutos seriam construídos nas avenidas Beira Rio e das Torres, em Cuiabá, por R$
34,9 milhões | https://glo.bo/2HmSbm5
JORNAL DO ALMOÇO | Obras no Terminal de Ônibus Urbano altera trânsito no centro
de Erechim
Secretário de Obras Públicas e Habitação, Vinicius Anziliero, fala sobre a reforma |
http://bit.ly/2W1UFts
BOM DIA PARÁ | TCM vai fazer um mapeamento das obras públicas que estão paradas
no estado
A população que fica sem o serviço público necessário apesar do dinheiro ter sido investido para o serviço | http://bit.ly/2HyV2rn
G1 PR | Vereadores de Cascavel aprovam projeto que proíbe inauguração de obras
inacabadas
Texto destaca que obras públicas não poderão ser entregues sem o número mínimo de
profissionais, materiais e equipamentos necessários para o funcionamento | https://
glo.bo/2TQ45ut
G1 RS | TCE-RS revoga cautelar e permite que Prefeitura de Porto Alegre siga com
tratativas para obras no entorno da Arena do Grêmio
Entre as obras incluídas estão a duplicação da Avenida A.J. Renner, manutenção do dimensionamento da infraestrutura de água e esgoto, melhoria nas paradas de ônibus e
construção de ciclovia | https://glo.bo/2TVucR6
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