
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 15 de junho a 5 de julho - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Renovação de Filiação ao Ibraop foi tema de reunião realizada no TCE-RJ 
Estavam presentes os diretores técnico e financeiro do Ibraop, Pedro Jorge Rocha de Oli-
veira e Alysson Mattje; a conselheira presidente do TCE-RJ, Marianna Montebello Wille-
man, e sua equipe técnica |  http://bit.ly/2LD4Dzu 

IBRAOP | Ibraop realiza visita técnica ao Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro 
O objetivo foi promover a filiação do TCM-RJ ao Ibraop. Nesse sentido, segundo o diretor 
técnico Pedro Jorge, o conselheiro presidente Thiers Vianna Montebello foi muito recep-
tivo à proposta | http://bit.ly/2Yy2ysi 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

ATRICON | Dias Toffoli fala de diagnóstico de obras inacabadas 
Em cooperação com o CNJ e o TCU, a Atricon elaborou um diagnóstico preliminar da si-
tuação de grandes obras inacabadas no Brasil | http://bit.ly/2XvTszJ 

ATRICON | Noticiário destaca obras paralisadas na saúde 
Matérias veiculadas nestes dias 1 e 2 de julho revelam a existência de 131 serviços que 
não tiveram continuidade. As razões, apontadas pelo presidente Fábio Nogueira, incluem 
falta de planejamento ou abandono da execução pela empreiteira contratada | http://
bit.ly/2YCSNce 

BRASIL | Governo destina R$900 mil para fachada e telhado do Museu Nacional do RJ 
Recurso será liberado em uma única parcela e será aplicado no detalhamento do plano 
arquitetônico e de engenharia, do cronograma e do orçamento destas áreas | http://
bit.ly/2JrIgug 

BRASIL | Avançar Cidades – Mobilidade Urbana pré-seleciona propostas de seis capi-
tais brasileiras 
Projetos em Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, São Luís e São Paulo pode-
rão receber R$ 525,8 milhões em recursos do Governo Federal | http://bit.ly/328kBYe 

TCU | TCU utiliza drones para acompanhar as obras da Barreira do Cabo Branco, em 
João Pessoa/PB 
Atendendo à solicitação do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União (TCU) está 
acompanhando as obras de contenção da Barreira do Cabo Branco/PB | http://bit.ly/
2FUCqAA 
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TCU | TCU verifica segurança de rodovias federais em Minas Gerais 
Auditoria do Tribunal de Contas da União no Dnit, relatada pelo ministro-substituto An-
dré Luís de Carvalho, apontou falhas no programa BR-Legal (de segurança e sinalização 
rodoviárias) em cinco BR localizadas em Minas Gerais | http://bit.ly/2Jfh4jj 

TCU | TCU multa gestores da ANTT por problemas em contorno de Florianópolis 
A auditoria na rodovia foi motivada pela materialidade do contrato \– que envolverá in-
vestimentos de R$ 1,5 bilhão e receita de R$ 6 bilhões, no período de 25 anos de conces-
são – bem como por descumprimentos contratuais relativos a problemas nas obras, na 
prestação do serviço e nos reajustes da tarifa” | http://bit.ly/2XMSjDq 

TCE-AM | TCE suspende licitação para coleta de lixo em São Gabriel da Cachoeira 
Na medida cautelar dizia que esse tipo de serviço requer licenciamento ambiental, ca-
dastros e licenciamentos de transporte e destinação final de resíduos sólidos pelo Insti-
tuto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o que não foi feito pela prefeitura | 
http://bit.ly/32bq2Wq 

TCE-AL | Tribunal de Contas de Alagoas divulga relatório de municípios com obras pa-
ralisadas 
Foi constatado que dos 72 municípios, 20% têm obras paradas. De acordo com o diagnós-
tico elaborado pelo TCE, essas obras tratam de melhorias na infraestrutura turística, 
macrodrenagem, prevenção em áreas de risco e abastecimento de água | http://bit.ly/
2FV82Ga 

TCE-CE | TCE Ceará detecta fortes indícios de paralisação em 954 obras que somam 
mais de R$ 2,6 bilhões 
Dessas 954 obras, 495 estão sob gestão do Governo do Estado e outras 459 dos municípi-
os cearenses. Nessa auditoria feita pelo TCE Ceará, foram verificadas obras orçadas a 
partir de R$ 43.334,95 | http://bit.ly/2RWhU7k 

TCE-GO | Goiás é sexto no Brasil em obras paralisadas 
Relatório divulgado pela Atricon mostra levantamento realizado por 33 tribunais de con-
tas no país | http://bit.ly/2FW6N9N 

TCE-MG | Mobilidade Urbana em BH é tema de reunião entre o TCEMG e o prefeito 
Alexandre Kalil 
O Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte foi instituído pelo Decreto 
15.317, de 02 de setembro de 2013 e faz parte da Política Municipal de Mobilidade Ur-
bana da capital mineira | http://bit.ly/2S40jKY 

TCE-MS | Conselheiro do TCE-MS participa de debate sobre a nova lei de licitações e 
reúne-se com ministro do TCU 
Os impactos que a nova lei trará na fiscalização dos recursos públicos, visto que a pro-
posta é unificar todos os procedimentos licitatórios | http://bit.ly/2JrgTk1 

TCE-ES | TCE-ES vai disponibilizar manual sobre projeto de coleta de resíduos sólidos 
urbanos 
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O manual com orientações técnicas para elaboração de projeto básico visa a contratação 
de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares no Estado do Espírito Santo | 
http://bit.ly/2XvNM8O 

TCE-PI | TCE-PI orienta sobre licitações, contratos e realização de obras públicas 
o objetivo principal do tribunal era possibilitar a disponibilização das informações para a 
sociedade e para os licitantes, além de acompanhar de todo o andamento do processo | 
http://bit.ly/2xxm64j 

TCE-PE | Toffoli participa de instalação de Comissão de Obras Inacabadas 
Após receber dos presidentes dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios o di-
agnóstico de obras públicas paralisadas, ministro Dias Toffoli, foi à Câmara dos Deputa-
dos assistir à instalação de uma comissão especial que vai se debruçar sobre o assunto | 
http://bit.ly/2FSMp9l 

TCE-PE | Trabalhos do TCE orientam estudo nacional sobre obras paradas 
Os diagnósticos realizados pelo Tribunal de Contas desde 2014 para identificar e monito-
rar as obras inacabadas/paralisadas em Pernambuco foram o ponto de partida para um 
estudo nacional sobre o problema | http://bit.ly/2Jh4wIu 

TCE-PR | Planejamento e efetividade de obras serão temas de cursos em PG e Casca-
vel 
Para que não acabem abandonadas - por falta de dinheiro ou falhas de projeto - ou fi-
quem ociosas ou subutilizadas, as obras públicas devem ser planejadas com antecedên-
cia e cautela e executadas com profissionalismo | http://bit.ly/2RYIbC2 

TCE-RJ | TCE-RJ libera edital para obras em Nova Friburgo 
O edital, que beneficiará a localidade de Duas Pedras/Lazareto, tem valor de R
$10.294.095,03 e foi analisado cinco vezes pela Corte de Contas | http://bit.ly/2NAIXqe 

TCE-RJ | Governo terá que apresentar medidas adotadas para retomar as obras da 
linha 4 
Motivo: uma recente nota técnica da Diretoria de Engenharia da Riotrilhos aponta para a 
existência de risco de estruturas ruírem e colocarem em perigo vidas e a estrutura de 
prédios do entorno da estação | http://bit.ly/2Xr8PEF 

TCE-RO | Com participação do TCE-RO, Sistema TCs e CNJ se unem por solução para 
obras paralisadas 
Foi assinado nessa terça-feira (4), em Brasília, Termo de Cooperação Técnica envolvendo 
a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) e o Tribunal de Contas da União (TCU), com fundamento na Lei n. 8.666, de 
1993 | http://bit.ly/2Xtwrh4 

TCE-SC | TCE-SC determina ao Governo do Estado que apresente plano de ação para 
recuperação de pontes e passarelas de Florianópolis 
Plano de Ação deve estabelecer providências, prazos e responsáveis para solucionar os 
problemas identificados em 15 pontes, 8 passarelas e 3 bueiros-galerias em Florianópo-
lis. O prazo é de 60 dias | http://bit.ly/2S19tb1 
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TCE-SP | Municípios e Estado têm até dia 30 para atualizar dados de obras paralisa-
das ou atrasadas 
Um comunicado a todos os órgãos da administração direta ou indireta do Estado e dos 
Municípios – exceto a Capital – foi enviado, solicitando a atualização sobre dados e in-
formações das obras paralisadas e/ou atrasadas até o dia 30 de junho | http://bit.ly/
2L3ZWzo 

TCE-SE | Representante do Banco Mundial agradece apoio do TCE ao auditar obras do 
Prodetur 
A visita de cortesia foi motivada pelos convênios existentes entre o TCE e a instituição 
financeira, especialmente no que diz respeito à fiscalização de obras públicas | http://
bit.ly/328NZgY 

TCE-SE | Auditoria do TCE-SE na atenção básica é destaque em Fórum Nacional 
O trabalho de auditoria operacional realizado pelo TCE, por meio da sua Diretoria de 
Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), ganhou destaque no Fórum Nacional de 
Auditoria, realizado nos dias 01 e 02 de julho, na cidade do Rio de Janeiro | http://
bit.ly/30dpj5a 

TCM-RJ | Drone TCMRJ decolou pela 1ª vez 
Inspetoria especializada em obras públicas voltou à Av. Brasil para avaliar os impactos 
socioeconômicos das obras que já deveriam estar concluídas. A novidade, foi a utilização 
de um drone, que captou imagens aéreas do trânsito e da via | http://bit.ly/2JiznnZ 

TCM-SP | TCMSP se junta aos esforços pela retomada de obras paralisadas Notícias 
A situação das obras públicas paralisadas em todo o Brasil teve novas manifestações de 
diversos órgãos de controle externo | http://bit.ly/2G9FRnh 

TCM-SP | Globonews entrevista conselheiro Domingos Dissei sobre obras paralisadas 
A matéria jornalística informa que o país tem 131 grandes obras na área da Saúde parali-
sadas. Segundo o conselheiro Dissei, “uma obra paralisada dá um prejuízo terrível ao 
município e também um prejuízo social incalculável” | http://bit.ly/32aoBHJ 

TCM-SP | Escola de Contas do TCMSP debate a Política Municipal de Resíduos Sólidos 
e Decreto Municipal 
A conferência “Política Municipal de Resíduos Sólidos e o Decreto Municipal 
58.701/2019” busca abordar os aspectos legais e de gestão desse tipo de resíduo e seus 
desafios de implantação em uma cidade como São Paulo | http://bit.ly/2LKg7B8 

TCM-PA | TCMPA amplia fiscalização das contas públicas com a utilização de robôs 
Mural de Licitações obriga órgãos da administração pública a publicar, em tempo real, 
por meio eletrônico, dados sobre licitações, contratos, convênios e subvenções, obras 
públicas e folhas de pagamento, como parte integrante da prestação de contas | http://
bit.ly/2L6rap0 
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