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IBRAOP | Ibraop participa de audiência pública sobre obras inacabadas na Câmara dos
Deputados
O presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, em atendimento a convite feito pelo deputado Flávio Nogueira (PDT/PI), participou de Audiência Pública Ordinária da Comissão
Externa de Obras Inacabadas no País | http://bit.ly/33aMdfq
IBRAOP | Tribunais de Contas renovam filiação e se filiam ao Ibraop até 2025
O TCE-TO e o TCM-BA) renovaram oficialmente sua filiação ao Ibraop e o TCE do Ceará
se filiou recentemente. Esse novo modelo do Termo de Filiação garante a parceria entre
as instituições até o ano de 2025. Confira a situação do seu TC junto ao Instituto |
http://bit.ly/36fMboj
IBRAOP | Grupo de RSU do Ibraop realiza última reunião do ano em Porto Alegre
O grupo de auditores do Ibraop, responsáveis pela elaboração dos procedimentos de auditoria de ‘Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos’, está se reunindo pela última vez no ano, em Porto Alegre (RS) | http://bit.ly/2W9z2J7
IBRAOP | Carta Aberta do Ibraop recebeu apoio de instituições pelo combate às obras
paralisadas
A Atricon, a ANTC, a CNM e a Associação dos Auditores do Estado do Espírito Santo (Assaes), entre diversos profissionais de engenharia do país, manifestaram total apoio à ‘Carta Aberta sobre Obras Públicas Inacabadas no Brasil’ | http://bit.ly/33WU7Jc
IBRAOP | Ibraop publica e envia a autoridades “Carta Aberta sobre Obras Públicas
Inacabadas no Brasil’
“A existência de obras paralisadas no Brasil não é um problema em si mesmo, mas o sintoma mais grave da negligência dos governos em todas as fases da realização de obras
públicas, desde o planejamento até a execução”, afirma ‘Carta Aberta’ assinada por
membros do Ibraop | http://bit.ly/31ePPeJ
IBRAOP | Orientação Técnica do Ibraop é referenciada em procedimentos de controle de serviços de limpeza urbana no TCE-PE
A Orientação Técnica nº 07/2018 do Ibraop foi usada como referência nos procedimentos
para a contratação e controle da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos urbanos do TCE-PE | http://bit.ly/2ID6eTF
IBRAOP | Grupo de Rodovias do Ibraop se reúne para elaborar procedimentos de auditoria
Análise da Conformidade Qualitativa de Camadas de Concretos Asfálticos. É esse o tema
do procedimento nº 112/2019 em que o grupo técnico do Ibraop está trabalhando |
http://bit.ly/322cnAu
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Atricon | Ibraop publica e envia a autoridades 'Carta Aberta sobre Obras Públicas
Inacabadas no Brasil’
Confira a íntegra de ‘Carta Aberta’ assinada pelos membros do Ibraop | http://bit.ly/
2PfylfI
CNM | CNM recebe carta aberta sobre obras inacabadas no Brasil
Confira a íntegra de ‘Carta Aberta’ assinada pelos membros do Ibraop | http://bit.ly/
362m4RE
ANTC | ANTC apoia Carta Aberta do Ibraop sobre Obras Inacabadas no Brasil
Confira a íntegra de ‘Carta Aberta’ assinada pelos membros do Ibraop | http://bit.ly/
35T604K
CREA-SP | Crea-SP fiscaliza comércio eletrônico de serviços de engenharia
Uma equipe de agentes fiscais da Unidade do Crea-SP em Barueri realizou uma diligência
à sede da matriz brasileira da companhia de soluções de comércio eletrônico Mercado
Livre, localizada na cidade de Osasco | http://bit.ly/36fGAOQ
TCU | FISCOBRAS 2019: Fiscalização de obras públicas pelo TCU
Fiscobras é o plano de fiscalização anual que engloba um conjunto de ações de controle
do TCU com o objetivo de verificar o processo de execução de obras públicas financiadas
total ou parcialmente com recursos da União | http://bit.ly/32I6Dw6
TCE-SP | TCE aponta 43 bilhões em obras atrasadas e paralisadas no Estado
Novo levantamento sobre a quantidade e valores de obras paradas e paralisadas no território paulista foi feito com base em dados coletados até o dia 30 de setembro passado,
em órgãos da administração direta ou indireta do Estado e dos Municípios | http://
bit.ly/2pLtkAJ
TCE-PE | TCE disciplina limpeza urbana e gestão de resíduos nos municípios
O Tribunal de Contas publicou Resolução disciplinando os procedimentos para a contratação e controle dos serviços de limpeza urbana e manejo resíduos sólidos pelos municípios pernambucanos | http://bit.ly/2BRgNPc
TCM-BA | TCM formaliza filiação ao IBRAOP
O objetivo é desenvolver ações voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de
obras públicas no Brasil, além de uniformizar entendimentos por meio da elaboração de
Orientações Técnicas e Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas | http://bit.ly/
2oyZTBP
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Mundo | Cristina Kirchner é inocentada em dois casos de corrupção e acusada em
outro na Argentina
Eleita vice-presidente, Cristina ainda responderá por suborno em concessões de obras
públicas. Nos outros dois casos, a Justiça considerou que não havia provas | https://
glo.bo/34DflvZ
JN | Estrada do Rio reúne todas as mazelas das piores obras públicas do Brasil
Arco Metropolitano, no RJ, tem irregularidades da licitação à inauguração. Este ano, já
são quase 200 roubos a carros, motos e ônibus. Além disso, a polícia desarticulou uma
quadrilha que já tinha roubado mais de 50 postes | http://bit.ly/2PO47kb
Congresso em Foco | Tribunais de Contas entram na mira de entidades do controle
social
Três entidades que trabalham com o controle social querem saber como os tribunais de
contas (TCs) remuneram seus Conselheiros e Procuradores | http://bit.ly/2JcHJNc
O Globo | Governo precisa resolver as 14 mil obras paradas
O governo anuncia a criação de um cadastro nacional de obras executadas com recursos
federais | https://glo.bo/2W1HPwD
G1 RJ | Arco Metropolitano: em 5 anos, via que custou R$ 1,9 bi vira símbolo de corrupção, abandono e roubos
Quase 200 motoristas foram assaltados em 2019 na via, que fica às escuras à noite e é
investigada pela Lava Jato. Caminhoneiro que foi garoto-propaganda hoje evita: 'Rodovia
do medo’ | https://glo.bo/2NLKfLY
G1 DF | GDF abre edital para conceder Torre de TV Digital à iniciativa privada
Licitação prevê contrato de 15 anos. Valor total do investimento é de R$ 13,6 milhões |
https://glo.bo/2BAJPlS
Os Divergentes | GDF dá início à reforma de todas as tesourinhas do Plano Piloto
Ao todo, 96 passagens sob o Eixo Rodoviário de Brasília (Eixão) e os eixinhos (L e W) terão estrutura e estéticas recuperadas, ao custo de R$ 7.337.88 | http://bit.ly/2P99p9N
G1 SP | STJ suspende processo contra filha de Paulo Vieira de Souza por apropriação
de recursos públicos
Suspensão temporária deve-se à decisão do STF de que réus delatados devem se manifestar após delatores em alegações finais. Pai é investigado por desvios de recursos em
obras públicas | https://glo.bo/36vfK5w
Hora 1 | Mais de 1,5 mil obras públicas estão paradas ou atrasadas em São Paulo
Os dados fazem parte de um relatório do Tribunal de Contas do estado. E o valor dos
contratos pode chegar aos R$ 43 bilhões | http://bit.ly/2JRTrxp
TEM Notícias | Avaré tem pelos menos dez obras públicas inacabadas
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De acordo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), Avaré (SP) conta com pelo menos
dez obras públicas inacabadas | http://bit.ly/2Ce6rck
G1 SC | Obra sem alvará e que era construída em cima de via pública é demolida em
Florianópolis
Construção no bairro Ingleses havia sido embargada no início de outubro e, mesmo assim, obra continuou, disse a prefeitura | https://glo.bo/2POpa6k
G1PR | Juiz nega pedido de Beto Richa para anular um dos processos da Operação
Quadro Negro
Nesse processo, o ex-governador é acusado de corrupção e organização criminosa; operação investiga desvios de mais de R$ 20 milhões em obras de escolas públicas | https://
glo.bo/32hgqYP
G1PR | MP-PR denuncia 13 investigados na Operação Quadro Negro por improbidade
administrativa
Operação apura desvios de recursos públicos em obras de escolas públicas do estado entre os anos de 2012 a 2015 | https://glo.bo/2NnOb6R
BDPR | Audiências públicas discutem obras do transporte coletivo de Curitiba
Uma das principais mudanças deve ser no Inter 2 | http://bit.ly/2qpjEwf
Meio Dia PR | Funcionários de obra pública são dispensados por falta de pagamento
Eles trabalhavam em uma obra na região do Porto Meira | http://bit.ly/2qmhg9I
G1 RO | Audiência debate construção do novo Hospital João Paulo II para menos de 2
anos, em RO
Encontro foi realizado em Porto Velho e contou com a presença de várias autoridades |
https://glo.bo/2pNVITc
News RO | Tribunais de Contas entraram na mira de entidades do Controle Social
A trinca de entidades, todas radicadas no DF, uniram-se para protocolar nos 33 TCs do
país pedidos de acesso à informação que possuem 17 itens | http://bit.ly/35ZgYFR
BDMT | Ministério Público aponta prejuízos em obras públicas e pede ressarcimento
Ministério Público aponta prejuízos em obras públicas e pede ressarcimento | http://
bit.ly/2NjMbMD
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