Notícias de interesse do Ibraop
- de 24 de maio a 5 de junho SITE DO IBRAOP ________________
IBRAOP | Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas será realizado nos dias
11, 12 e 13 de setembro, em Vitória (ES)
Com “Inovações em Auditoria de Obras Públicas” como tema central, o Encontro
Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP 2019 - será realizado nos dias 11, 12 e
13 de setembro, em Vitória (ES) | http://bit.ly/2WOYWED
IBRAOP | Presidente do Ibraop se reúne com equipe da Secretaria de Controle e
Transparência do Espírito Santo
O presidente do Ibraop se reuniu, na manhã desta terça-feira (4), com o secretário de
Estado de Controle e Transparência, Edmar Moreira Camata, e demais membros da
equipe da SECONT do Governo do Espírito Santo | http://bit.ly/319OhUo
IBRAOP | Grupo de Rodovias do Ibraop deve elaborar novo procedimento de auditoria
Começou, nesta 2º-feira (3), a terceira das cinco reuniões programadas pelo grupo técnico do Ibraop, responsável pela elaboração dos procedimentos de auditoria relativa a
obras rodoviárias. O encontro segue até o dia 5, em Brasília | http://bit.ly/2MqRN9s
IBRAOP | Regulação de Resíduos Sólidos é tema de palestra do diretor técnico do
Ibraop no 3º ENARMIS
O 3º Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento foi realizado nos dias 30 e 31, em Blumenau (SC) | http://bit.ly/2WimVwx
IBRAOP | Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é o mais novo filiado do Ibraop
O presidente do TCE-RO, conselheiro Edilson de Sousa Silva, assinou Termo de Filiação ao
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), nesta quinta-feira (30), em
Porto Velho | http://bit.ly/2Mfgndh
IBRAOP | Grupo de RSU do Ibraop elabora procedimentos de auditoria em aterros sanitários
Aterro sanitário é o tema central da segunda reunião do grupo de auditores do Ibraop,
responsáveis pela elaboração dos procedimentos de auditoria de ‘Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos’ | http://bit.ly/30RqMiL
IBRAOP | Filiação: Presidentes do Ibraop e do TCE-AC se reuniram nesta terça, dia 28
O presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Anderson
Uliana Rolim, se reuniu, nesta terça-feira, com o presidente e equipe de engenharia do
TCE-AC | http://bit.ly/2Qp1BiH
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IBRAOP | Manifesto do Ibraop contra aprovação da Nova Lei de Licitações está disponível
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) publicou manifesto em que
se posiciona contrário à aprovação da Nova Lei de Licitações e Contratos – o PL
1292/1995 – nos termos atualmente apresentados | http://bit.ly/2Qp1BiH
NOTÍCIAS DE TCS _____________
ATRICON | Atricon, CNJ e TCU se unem por solução para obras paralisadas
Foi assinado, na sede do CNJ, um Termo de Cooperação Técnica envolvendo a Atricon, o
CNJ e o TCU, com fundamento na Lei n. 8.666, de 1993. O acordo referenda o empenho
conjugado para a solução das obras paralisadas no país| http://bit.ly/2wC4l35
CNJ | CNJ reforça importância de retomada de obras paralisadas para reativar economia
O “Diagnóstico sobre grandes obras paradas” foi apresentado pelo TCU durante a realização da 1ª Reunião Preparatória XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário. De acordo
com o documento, de todas as obras paralisadas no Brasil, apenas 3% não foram concluídas por questões judiciais | http://bit.ly/2QJxcM1
CGU | CGU, PF e Receita Federal combatem desvios em obras públicas em Barbacena
(MG)
Trabalho conjunto identificou problemas na ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário; e na construção de Academias da Saúde e quadras poliesportivas | http://bit.ly/
2WGXJ22
TCU | TCU realiza diagnóstico das obras paralisadas no país financiadas com recursos
federais
Foram analisadas mais de 30 mil obras públicas financiadas com recursos federais. Destas, mais de 30% foram consideradas como paralisadas ou inacabadas. O que corresponde a quase 20% do investimento previsto | http://bit.ly/2Mn54jo
Confira no link a íntegra da pesquisa | http://bit.ly/2ErJO5C
TCDF | Manutenção de hospitais está prejudicada por falta de arquitetos e engenheiros na SES, aponta TCDF
Essa carência compromete a fiscalização e a conservação das instalações físicas de hospitais, postos e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) da Rede Pública de Saúde do DF
| http://bit.ly/2QKI6kL
TCE-RO | TCE-RO filia-se ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
O termo foi assinado na última quinta-feira (30), na sede da Corte de Contas, pelo conselheiro presidente Edilson de Sousa Silva e pelo presidente do Ibraop, Anderson Uliana
Rolim | http://bit.ly/2Wh0Dqg
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TCE-RO | TCE disponibiliza no Portal Tô no Controle informações sobre obras nos
municípios de Rondônia
A nova atualização integra o ícone “Obras” e traz informações e dados compilados a partir de levantamento final da coleta de informações realizada nos meses de fevereiro e
março deste ano junto ao Governo do Estado e aos 52 municípios rondonienses | http://
bit.ly/2HS6eix
TCE-MG | Tribunal participa de lançamento do Programa de Revitalização das Escolas
O Programa de Revitalização das Escolas Estaduais de Minas Gerais – Mãos à obra na escola - irá contemplar 132 escolas, de 92 municípios, totalizando R$ 21 milhões em repasses que serão destinados para obras nas escolas de diversas regiões de Minas |
http://bit.ly/2MrzctV
TCE-MT | Auditores e técnicos do TCE serão capacitados sobre custos referenciais de
obras rodoviárias
A capacitação sobre a nova sistemática de orçamentação de obras rodoviárias definidas
recentemente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) será oferecida em
cinco módulos. O curso contém 100 horas aula e será oferecido entre os meses de junho
a agosto deste ano | http://bit.ly/2XjKnWC
TCE-AC | Presidente do TCE-AC recebe visita de dirigentes do Ibraop
O Presidente, conselheiro Cristovão Messias, e o Corregedor do TCE-AC receberam nesta
terça-feira, 28, a visita do Presidente e do Diretor Administrativo do IBRAOP | http://
bit.ly/2WsQtHa
TCE-AM | Encontro Lixo Zero no TCE-AM sensibiliza para o descarte correto de resíduos
visou orientar e sensibilizar a sociedade para o descarte correto dos resíduos sólidos,
para que não degrade, ainda mais, o meio ambiente, prejudicando as futuras gerações
com mais poluição | http://bit.ly/2Mr3JIu
TCE-PR | TCE-PR libera pagamentos de São José dos Pinhais por obras de pavimentação
Revogada cautelar que havia determinado a suspensão dos pagamentos do Município de
São José dos Pinhais pela execução de serviços de pavimentação de via urbana, contratados pelo valor total de R$ 14.485.709,61| http://bit.ly/2QDctcP
TCE-PR | Atuação do TCE melhora gestão de contratos e fiscalização de obras no Paraná
Elaborado pela Coordenadoria de Obras Públicas (COP) e disponível no portal da corte na
internet, o manual, com 84 páginas, reúne orientações do TCE-PR sobre a contratação e
a fiscalização de obras e serviços de engenharia | http://bit.ly/2wwFiyl
TCE-PR | Levantamento: Paraná tem 137 grandes obras públicas paralisadas, em 72
municípios
Um total de 137 obras públicas com custo individual superior a R$ 1,5 milhão estão paralisadas em 72 municípios paranaenses | http://bit.ly/2VTSUTz
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TCM-SP | Jornal Folha de S.Paulo divulga auditoria do TCMSP sobre gastos com obras
paradas
O destaque do jornal foi a constatação de uma auditoria realizada pelo TCMSP, entre outubro de 2018 e abril deste ano, sobre gastos em 106 obras do município que hoje estão
paradas | http://bit.ly/2EQb4v1
TCM-SP | Presidente João Antonio assina artigo no jornal Folha de S.Paulo
O texto, intitulado “Ação preventiva nos Tribunais de Contas”, destaca a atuação do órgão municipal para evitar desperdício de recursos e possíveis danos ao erário na cidade
de São Paulo | http://bit.ly/2JVFq2i
TCM-RJ | Centro de Operações Rio e TCMRJ, por um Rio melhor
Os auditores do TCMRJ José Renato de Oliveira, Rômulo Ferreira e Renata Baptista estiveram no Centro de Operações Rio - COR para solicitar informações para que possam
avaliar os impactos socioeconômicos do atraso nas obras do BRT Transbrasil | http://
bit.ly/2WlUsWx
TCM-GO | TCMGO participa de reunião do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Públicas
Limpeza urbana e destinação final de resíduos sólidos urbanos são os assuntos em discussão | http://bit.ly/2wDaagA
SITES DE NOTÍCIAS ________________
Diário Indústria & Comércio | TCE/PR: Ex-presidente do Instituto do Esporte é multado por irregularidade em licitação
A CGE lembrou que serviço de engenharia é gênero da ação de reparar, conforme definido no artigo 2º, I, alínea “e”, e II, alínea “i”, da Resolução nº 25/2011 do TCE-PR e na
Orientação Técnica nº 2/2009 do Ibraop | http://bit.ly/315IdfF
UOL Economia | TCU e CGU terão acesso a sistemas da Receita
Depois de anos de resistência, a Receita Federal terá de compartilhar informações sigilosas de processos de fiscalização com órgãos de controle | http://bit.ly/2Wj2yPW
Sinaenco| TRF4 decide que Administração Pública não pode contratar serviços da
A&EC por meio de pregão
Projetos, estudos, consultorias, laudos técnicos, entre outros, não se enquadram nessa
categoria por serem serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual e,
portanto, não padronizáveis | http://bit.ly/2YZ5Wfw
Folha de S Paulo | TCM suspende leilão do complexo do Anhembi marcado para junho
Relator afirma que há aparente subavaliação dos ativos imobiliários do espaço | http://
bit.ly/2JYcK8Q
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Folha de S. Paulo | SP gastou R$ 1,4 bilhão em 106 obras que hoje estão paradas
Auditoria do Tribunal de Contas do Município calcula que retomá-las custaria R$ 5,8 bilhões | http://bit.ly/2Ilpjce
G1 SP | Regiões de Ribeirão, São Carlos e Campinas têm 108 obras públicas paradas
ligadas à educação
Em todo o estado de São Paulo, levantamento do TCE aponta 409 projetos não concluídos. Investimentos de municípios e do governo estadual chegam a R$ 518,9 milhões |
https://glo.bo/2QhZ2Pp
Metrópoles | TCDF: falta de arquitetos e engenheiros compromete unidades de saúde
Tribunal de Contas determina que GDF priorize concurso para os profissionais atuarem
exclusivamente na manutenção da rede pública | http://bit.ly/2WgyH9Z
DF2 | TCU aponta 26% de obras com recursos federais paradas no DF
De acordo com o Tribunal, levantamento vai permitir a cobrança dos gestores. Os recursos não usados podem voltar para o governo federal | http://bit.ly/2JwjNGJ
G1 PR | Após pedido do TCE, Crea vistoria obras públicas em Foz do Iguaçu
Conselho deve visitar 58 obras municipais que estão paralisadas, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, entre segunda-feira (20) e quarta-feira (22) | https://glo.bo/
2WYJ27l
BN PR | Sai o resultado da vistoria do CREA em obras públicas de Foz
Crea levantou que 58% das obras estão prontas | http://bit.ly/2HIekKA
G1 AC | No Acre, Ministério Público investiga quase 80 obras públicas paradas
Seinfra afirma que número é maior e chega a quase 100 obras paradas em todo estado.
Dados são do TCU, que identificou mais de 14 mil obras inacabadas em todo país |
https://glo.bo/2EEp4rs
BD Cidade | Moradores reclamam de rua que não tem mais asfalto na Vila Guiomar
em Ribeirão Preto
A Secretaria de Obras Públicas informou que o recapeamento da rua está programado
para ser realizado em junho | http://bit.ly/2VYSvKJ
G1 SC | Jaguaruna decreta calamidade pública após estragos causados por chuva
Município registrou enxurradas, alagamentos e erosão da margem fluvial. Fenômeno
ocorreu na sexta-feira | https://glo.bo/2KktqrF
G1 RN | Proposta de segurança para a Ponte Newton Navarro é apresentada durante
audiência pública em Natal
Conselhos de Engenharia e de Arquitetura sugeriram instalação de placas de vidro em
toda a extensão da ponte. Obra é estimada em R$ 2,7 milhões | https://glo.bo/2I5eACy
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G1 | Brasil tem 1085 obras de creches e pré-escolas paradas e menor repasse de
verbas desde 2009
De janeiro a abril deste ano, o governo repassou R$ 10,2 milhões aos municípios, contra
R$ 81,6 milhões no mesmo período de 2018. Governo diz que estuda formas de ampliar
os investimentos |https://glo.bo/2VUMbny
G1 MT | TCE investiga possível desvio de R$ 7 mi na ampliação de aeroporto em MT
TCE investiga contrato para a execução de serviços de supervisão da obra aeroportuária
de ampliação da pista de pouso e decolagem, pista de táxi, pátio e estacionamento do
aeroporto de Rondonópolis | https://glo.bo/30UjTxe
RBJ | Contratação de obras públicas é tema de curso do TCE na Amsop
Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná e o TCE-PR oferecem capacitação voltada a servidores das áreas de projetos, planejamento, licitação e fiscalização de obras
| http://bit.ly/2HNzqr7
Zero Hora | Como evitar que obras públicas fiquem inacabadas
Vinte obras paradas em Porto Alegre, Guaíba, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão
já consumiram R$ 15 milhões | http://bit.ly/2JMEa2v
NE 10 | Prorural revoga licitação para obras de 31 pontes na Mata Sul
As obras nas pontes, estimadas em R$ 55 milhões, contam com recursos do Banco Mundial | http://bit.ly/30Szf5e
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