Notícias de interesse do Ibraop
- de 1 a 16 de agosto SITE DO IBRAOP ________________

IBRAOP | TCE de Roraima é o 26º Tribunal de Contas a se filiar ao Ibraop
O Tribunal de Contas do Estado de Roraima é o 26º a se filiar ao Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas. A assinatura do Termo de Filiação foi feita entre o presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, e a presidente do TCE-RR, conselheira presidente
Cilene Lago Salomão, nesta quarta-feira (14), durante a sessão plenária da Corte de
Contas | http://bit.ly/2MrfRIP
IBRAOP | Ações do Ibraop são apresentadas aos auditores de obras do TCE do Amazonas
As ações, os procedimentos de auditoria e as orientações técnicas produzidas pelo Ibraop foram apresentadas, nesta segunda-feira (12), a equipe da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas do TCE-AM | http://bit.ly/2OUINLg
IBRAOP | Atricon e IRB dão apoio institucional ao ENAOP 2019
A Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil (Atricon) e Instituto Rui Barbosa (IRB) confirmaram o apoio institucional à realização do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 2019 | http://bit.ly/2yXSeyu
IBRAOP | Terceira reunião do grupo de RSU do Ibraop está sendo realizada em João
Pessoa
Iniciou, no dia 7 de agosto, a terceira reunião do grupo de auditores responsáveis pela
elaboração dos procedimentos de auditoria de ‘Limpeza Urbana e Destinação Final de
Resíduos Sólidos Urbanos’ | http://bit.ly/33ifzsL
IBRAOP | Detalhes logísticos do ENAOP 2029 são concluídos em reunião
Todos os detalhes logísticos do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP
2019 – foram concluídos pela comissão organizadora do evento no dia 5 de agosto |
http://bit.ly/2KwF8hj
IBRAOP | Grupo de Rodovias do Ibraop volta a se reunir em Brasília
O grupo técnico do Ibraop, responsável pela elaboração dos procedimentos de auditoria
relativa a obras rodoviárias, se reuniu de 5 a 7 de agosto, em Brasília (DF) | http://
bit.ly/2ZzfIWv
IBRAOP | Programação do ENAOP inclui três minicursos; Confira os temas
O ENAOP 2019 oferece três minicursos aos participantes do evento: “Drone nas Auditorias e na Fiscalização de Obras”, “Fiscalização de obras: pontos críticos que podem gerar
sanções aos fiscais” e “Nova Lei de Licitações (Projeto): Estudo Comparativo” | http://
bit.ly/31hs3Pw
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IBRAOP | Diretor Técnico do Ibraop se reuniu com a AGIR em Blumenau
A Associação Brasileira das Agências Reguladoras (ABAR), o Ministério da Desenvolvimento Regional (MDR) e a Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR) solicitaram auxílio do Ibraop
| http://bit.ly/31n8SnE
SITES DE NOTÍCIAS ________________
Metrópoles | MPC-DF reforça necessidade urgente de manutenção de prédios e viadutos
Problemas se arrastam há anos, e atual gestão do GDF lançou pacote de obras para reformar equipamentos públicos | http://bit.ly/2OVeCDI
Metrópoles | Escolas e hospitais: Ibaneis anuncia R$ 1 bi em obras ainda neste ano
Pacote prevê benfeitorias em Ceilândia, Itapoã, São Sebastião e Vicente Pires. Reforço
no caixa será possível graças à destinação de emendas | http://bit.ly/2N7gOoO
Metrópoles | GDF prepara licitação de R$ 30 milhões para reforma na Ponte JK
Governo também investirá em obras de manutenção na Ponte Costa e Silva, na W3, em
escolas e hospitais públicos | http://bit.ly/2H6Uloa
Metrópoles | GDF contrata BNDES para iniciar privatização da CEB Distribuição
Executivo local firma negócio com o banco para elaboração da modelagem de venda da
subsidiária que leva energia aos consumidores | http://bit.ly/2H8BTvE
Metrópoles | Governo do DF lança licitação para construção de viaduto no Sudoeste
Previsão é de que obra custe R$ 21 milhões e seja iniciada entre o fim deste ano e o início de 2020. Previsão é de que dure 12 meses | http://bit.ly/2yZojWD
Agência Brasília | GDF analisa propostas de empresas interessadas na operação do
VLT em Brasília
Avaliação está sob responsabilidade de comissão da Secretaria de Transporte e Mobilidade; linha ligará aeroporto ao Noroeste | http://bit.ly/2yYbGva
Correio Braziliense | Investimento em obras neste ano passará de R$ 1 bilhão, garante Ibaneis
O governador Ibaneis Rocha (MDB) assegurou que o investimento em obras no Distrito
Federal, neste ano, ultrapassará R$ 1 bilhão. Nos primeiros seis meses de 2019, foram
empenhados R$ 170 milhões, só em recursos do orçamento do DF, em urbanismo |
http://bit.ly/301rdpP
Engenharia ORG | CREA notifica prefeitura por salários abaixo do piso para engenheiros
Prefeitura de Barra Mansa lançou um edital de concurso público onde o salário para engenheiros era de R$ 998,00. Com isto, o presidente do CREA-RJ Luiz Antônio Cosenza notificou a prefeitura | http://bit.ly/303w2Pu
IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Bom Dia Brasil | CNT conclui que qualidade do asfalto caiu e o preço subiu
A Confederação Nacional do Transporte fez um raio-x do asfalto que é produzido e usado
em rodovias e cidades do Brasil: está mais caro, mas a qualidade caiu | http://bit.ly/
2YXYvsJ
G1 PR | TCE-PR multa quatro pessoas por irregularidades em licitações para projeto
e execução do Hospital Regional de Ponta Grossa
Tribunal disse que valor máximo do edital para elaboração do projeto estava fora do estipulado pelo mercado. Punição abrange membros do governo municipal e estadual à
época, além de uma arquiteta | https://glo.bo/2zcggWN
RJ2 | Prefeitura publica no Diário Oficial o contrato de mais uma obra fantasma
O valor é de mais de R$1,2 milhões e os trabalhos começaram há mais de três meses |
http://bit.ly/30jPYh0
MTTV | Audiência pública discute retomada das obras do novo hospital universitário
Governo do Estado promete lançar licitação para terminar obra de hospital universitário,
parada há 5 anos | https://glo.bo/2z7JFBh
MG Inter TV | VC no MG: Telespectador de Curvelo cobra finalização de obra pública
Confira outras reivindicações dos telespectadores | http://bit.ly/2Z0mVTf
Jornal da EPTV | Operação combate fraudes e superfaturamento em obras públicas
do Dnit
Operação combate fraudes e superfaturamento em obras públicas do Dnit | http://
bit.ly/2ZgCfX0
Jornal da EPTV | Cidades da região de Campinas têm 62 obras públicas paradas ou
atrasadas
Relatório do Tribunal de Contas do Estado aponta que Campinas (SP) possui 14 construções nestas condições | http://bit.ly/2Z2Yl3X
Hora 1 | Mais de 1,5 mil obras públicas estão paradas ou atrasadas no estado de São
Paulo
Além de prejudicar a população, esses atrasos também significam mais dinheiro saindo
dos cofres públicos | https://globoplay.globo.com/v/7820811/
G1 SP | Estado de São Paulo possui 1.591 obras paralisadas ou atrasadas, aponta TCE
Segundo o órgão, já foram gastos R$ 13,2 bilhões com os projetos | https://glo.bo/
2Ht048f
RJ Inter TV | Dnit publica edital de licitação pra obras na União e Indústria, em Petrópolis
Dez anos depois da condenação | http://bit.ly/30kC8ey
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