NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP
- 20 de agosto a 10 de setembro SITE DO IBRAOP ________________
IBRAOP | Espírito Santo tem 56 obras paralisadas, orçadas em 840 milhões de reais
“Obras inacabadas: nada de novo!” também é o tema da palestra de encerramento do
Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 2019 – evento que será realizado nos dias 11, 12 e 13 de setembro, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em Vitória | http://bit.ly/2m7JV01
SITES DOS TCS E PARCEIROS ______
IRB Contas | Eventos: ENAOP 2019 – Inovações em Auditoria em Obras Públicas
O Ibraop e o TCE-ES realizam o ENAOP 2019 nos dias 11, 12 e 13 de setembro, quando
serão tratados assuntos envolvendo a utilização de novas tecnologias e equipamentos,
sistemas informatizados e auditorias inovadoras | http://bit.ly/2KM92xW
AGIR | AGIR recebeu a visita do diretor Técnico do Ibraop
Reunião foi realizada par abordar temas como os procedimentos que estão sendo desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho do Instituto sobre resíduo sólidos | http://bit.ly/
2MfKWPh
CGU | CGU, PF e MPF combatem desvios em obras de Confresa e Serra Nova Dourada
(MT)
Segunda fase da Operação Tapiraguaia busca desarticular fraudes em licitações e na
construção de pontes, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e escola | http://bit.ly/
2maXr31
CGU | Operação Pare e Siga combate desvios em obra de construção da sede da PRF
em Rondônia
Investigados são suspeitos de terem praticado peculato, associação criminosa e dispensa
irregular de licitação | http://bit.ly/2ka0bgi
TCU | TCU e Atricon fazem reunião sobre ferramenta de medição de desempenho do
sistema de controle
Ferramenta MMD-TC foi desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, com o objetivo de fortalecer o sistema nacional de controle externo |
http://bit.ly/2lJZKd1
TCU | Novo Manual de Auditoria Operacional está em consulta pública
Encontra-se em consulta pública no Portal-TCU o novo Manual de Auditoria Operacional.
O objetivo é obter sugestões das unidades técnicas do Tribunal de Contas da União (TCU)
e de auditores que possam contribuir para o aprimoramento do normativo | http://
bit.ly/2YSplDz
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TCE-GO | Caçamba não é lixeira! Palestra discute destinação adequada de resíduos
sólidos
A palestra enfatizou a importância de reduzir, reutilizar e reciclar rejeitos gerados pelas
atividades de construção civil. O objetivo era discutir sobre a destinação adequada dos
resíduos sólidos produzidos, entre recicláveis, não recicláveis e infectantes | http://
bit.ly/2k83C7a
TCE-RR | TCE-RR assina termo de filiação com Ibraop
O documento de filiação foi assinado pelos presidentes das duas instituições, Cilene Salomão e Anderson Rolim, no plenário do TCE-RR, com a presença dos demais conselheiros, durante sessão ordinária do Pleno | http://bit.ly/31F6LeP
TCE-TO | TCE-TO e ATM conhecem projeto catarinense de suporte técnico na área de
obras públicas
Projeto implementado pela FECAM oferece suporte técnico aos municípios catarinenses,
em especial na área de obras, e vem apresentando resultados satisfatórios como economia aos cofres públicos | http://bit.ly/2N052wv
TCM-SP | Ibraop convida TCMSP para o próximo encontro de auditoria de obras públicas
O presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, e a diretora de Comunicação, Adriana
Cuoco Portugal, conversaram com o presidente do TCMSP, conselheiro João Antonio, sobre as ações do Instituto junto aos Tribunais de Contas | http://bit.ly/2YZ7LsE
TCE-SP | Mapa do TCE permite ao cidadão fiscalizar on-line obras paradas e atrasadas
Lançado em abril pelo TCESP, o Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas – ferramenta
digital de acesso público – foi atualizado e permite ao cidadão fiscalizar e acompanhar a
execução de mais de 1.500 obras situadas nos municípios e no Estado | http://bit.ly/
2KHtcZV
TCE-SP | TCE aponta R$ 49,5 bi em mais de 1500 obras paralisadas e atrasadas no Estado de SP
Segundo levantamento realizado pelo TCESP, o Estado de São Paulo – capital e municípios
– possui mais de 1.500 obras paralisadas e atrasadas. Com base em dados atualizados até
o dia 30 de junho de 2019, a soma do valor inicial dos contratos iniciais chega ao total
de R$ 49.565.465.035,29 | http://bit.ly/33vf9iP
TCE-RJ | Ibraop: servidor do TCE-RJ contribui para novos procedimentos de auditoria
em obras rodoviárias
Representante do TCE-RJ, o auditor de controle externo Mario Jorge Andrade da Cunha,
que atua na 2ª Coordenadoria de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia (2ªCAO),
tem frequentado discussões e encontros organizados pelo Ibraop | http://bit.ly/33sVKyV
TCE-PE | Prefeitos são multados por irregularidades na destinação do lixo
A Primeira Câmara do TCE julgou quatro auditorias especiais que tiveram como base dados obtidos por meio do diagnóstico anual de resíduos sólidos feito pelo Tribunal de Contas | http://bit.ly/2kxlqsH
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TCE-ES | Causas das paralisações de obras no Brasil serão discutidas no Enaop 2019
Servidores dos Tribunais de Contas do país se reúnem em setembro para debater os recorrentes problemas que causam a paralisação de obras públicas no Brasil | http://
bit.ly/2m8MK0P
TCE-MG | Módulo do Sicom receberá informações sobre obras públicas
A mudança é o primeiro passo para implantação do Sistema de Informações de Serviços e
Obras Públicas (Sisop), novo sistema que irá substituir o GEO – Obras, no ano que vem |
http://bit.ly/2ksOJwE
TCE-MG | TCEMG multa prefeitos que não responderam sobre obras paralisadas e reforça importância das informações
os prefeitos de 19 municípios devido à inadimplência no preenchimento do questionário
que o Tribunal enviou a todos os municípios mineiros sobre obras paralisadas e suspensas
no estado |http://bit.ly/2kfb5BC
TCE-SC | TCE-SC inaugura laboratório para análise de obras rodoviárias
Trata-se do Laboratório para Análise de Obras Rodoviárias, estrutura construída na sede
do TCE/SC, em Florianópolis, para examinar os materiais coletados da pavimentação em
rodovias estaduais e municipais, e que contará com uma unidade móvel (furgão) |
http://bit.ly/2m5BrX6
SITES DE NOTÍCIAS ____________
O Município | TCE-SC começa a verificar qualidade de obras rodoviárias no Estado
O Tribunal de Contas do Estado passa a contar com laboratório para análise de obras rodoviária | http://bit.ly/2kpDPrr
NSC Total | TCE-SC terá laboratório para analisar asfalto de obras rodoviárias
A ideia é avaliar as espessuras e composições das pavimentações, a qualidade dos materiais empregados e as condições do solo | http://bit.ly/2k5awKm
DeFato | TCE terá seminário sobre sustentabilidade ambiental com Leonardo Boff
Objetivo é aprofundar reflexões sobre o papel do Estado em superar o desafio de conciliar exploração econômica e sustentabilidade ambiental | http://bit.ly/2lMtaai
Folha | BNDES pagou o dobro do necessário por rodovias no exterior, aponta auditoria do TCU
Relatório é referente aos contratos firmados com as empresas entre os anos 2006 e 2013
| http://bit.ly/2lyHmE2
Brasil Online | BNDES pagou o dobro do necessário por rodovias no exterior, aponta
auditoria do TCU
O ministro Augusto Sherman ressalta que até agora as auditorias identificaram um rombo
de R$ 12 bilhões, mas esse valor pode chegar a R$ 21 bilhões caso se mantenha em 50% a
média de recursos desviados em cada obra | http://bit.ly/2k52hOD
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G1 Economia | TCU vê desvios em metade do dinheiro aplicado pelo BNDES em rodovias no exterior
Tribunal auditou 29 obras feitas entre 2005 e 2014 em Angola, República Dominicana,
Guatemala, Gana e Honduras. Advogado afirmou que funcionários do BNDES atuam conforme as normas | https://glo.bo/2jXvavU
J10 Globo News | MP-RJ propõe regulamentação de acordos de leniência para agilizar obras
Segundo TCU, 14 mil obras públicas estão paradas no Brasil. Parte delas, por envolvimento das empreiteiras na Lava-Jato. O Estado do Rio de Janeiro engloba a maior parte
das paralisações | https://glo.bo/2lVbJo7
G1 RJ | Witzel diz que vai aterrar estação da Gávea da Linha 4 do metrô do Rio
Segundo governador, não há planos para que a obra, que pode custar R$ 1 bilhão, seja
concluída. Construção está parada desde 2015 e já foram gastos R$ 934 milhões |
https://glo.bo/2m3gcW3
G1 SP | Obra da ponte Pirituba-Lapa começa a sair do papel mesmo sem audiência
pública
As obras da ligação Norte-Oeste, avaliada em R$ 400 milhões, começam a sair do papel
mesmo sem ter sido discutida com a população | http://bit.ly/2m2pTnC
G1 SP | TCE anula licitação para empresa de coleta de lixo em São Vicente
Órgão apontou irregularidades na licitação. Prefeitura diz que readequará o processo e
que cidade não ficará sem o serviço | https://glo.bo/2lykhRV
G1 DF | STJ libera construção da quadra 500 do Sudoeste, no DF
Obra estava parada desde junho após determinação do TJDFT. 'Suspensão causa perda à
economia e à ordem pública do DF', diz ministro | https://glo.bo/2m2e80t
G1 MT | Audiência pública discute retomada das obras do VLT
O tema voltou a ser discutido na Câmara Municipal de Cuiabá. Audiência lotou o plenário
| https://glo.bo/2kkHQ0i
G1 MT | Audiência pública discute retomada das obras do novo hospital universitário
Licitação do governo deve garantir a retomada das obras, paradas há mais de 5 anos, segundo a Assembleia Legislativa. Projeto vai custar 240 milhões de reais é feito em parceria com o Governo Federal | https://glo.bo/2z7JFBh
BD TO | Governo do estado assina empréstimo com a Caixa para financiar obras públicas no Tocantins
São dois financiamentos a serem utilizados me obras no Estado e municípios | http://
bit.ly/2lA9436
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G1 PR | Justiça determina bloqueio de R$ 23,9 milhões de empreiteira e seis investigados na Quadro Negro
Ação refere-se ao desvio de verba e medições fraudulentas no andamento das obras de
três escolas do estado; operação apura desvios de mais de R$ 20 milhões de obras de escolas públicas | https://glo.bo/2m1iODQ
G1 PR | Governo do Paraná cria banco de projetos para investir R$ 350 milhões em
obras
Lançamento foi nesta segunda-feira (26); segundo o governo, a ideia é viabilizar e agilizar obras de reestruturação de rodovias, ferrovias e investimentos em segurança pública
| https://glo.bo/2kvRHjQ
G1 ES | Obras do PAC podem ser paralisadas por falta de repasse de verbas no ES
Construtoras afirmam que estão tendo dificuldades para receber o dinheiro. Atualmente,
das 182 obras, apenas 72 estão dentro do novo padrão exigido pelo governo federal |
https://glo.bo/2kuayvD
Portal do Holanda | TCE-AM encontra irregularidades e ex-secretária da Seinfra é
multada em R$7,3 milhões
A ex-secretária da Seinfra, Waldívia Ferreira Alencar foi multada em R$ 7,3 milhões por
pagamentos irregulares de obras em 2012. A decisão foi do Tribunal de Contas do Estado
e divulgada no Diário Oficial | http://bit.ly/2lGteZ6
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