
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 a 20 de Novembro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Manual, Procedimentos e Orientações Técnicas do Ibraop passam a integrar 
Manual de Auditoria do TCE-MT 
O Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia, os Procedimentos de 
Auditoria e as OrientaçõesTécnicas do Ibraop agora integram o Manual de Auditoria de 
Conformidade do TCE-MT | http://bit.ly/2qtMOee 

IBRAOP | Audiência pública debate “Obras Inacabadas no Setor de Transportes” na 
Câmara dos Deputados 
A Comissão Externa de Obras Inacabadas no País da Câmara dos Deputados realizou, na 
tarde desta quarta-feira (20), uma audiência pública ordinária com o tema “Obras Ina-
cabadas no Setor de Transportes” | http://bit.ly/2qyBPjz 

IBRAOP | Tribunal de Contas do Estado de Goiás se filia ao Ibraop 
A oficialização da parceria entre as instituições foi publicada no Diário Oficial do Estado 
nesta terça-feira (19) | http://bit.ly/333FF1n 

IBRAOP | Conselheiro Ranna destaca atuação do Ibraop ao apresentar resultados do 
MMD-TC 2019 
Os resultados consolidados do ciclo 2019 da avaliação foram apresentados durante o I 
Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. O evento foi realizado em Foz do Igua-
çu (PR) | http://bit.ly/2qNybC9 

IBRAOP | TCE-SE é o mais novo filiado do Ibraop 
Parceria garante o estreitamento das relações entre as instituições até ano de 2025 | 
http://bit.ly/2XdVfGj 

IBRAOP | Ibraop participa do I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas 
O presidente, a vice-presidente e os diretores de Relações Institucionais, Administrativo 
e Financeiro do Ibraop participaram da 1ª edição do Congresso Internacional dos Tribu-
nais de Contas | http://bit.ly/2NGUene 

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 de-
putado Flávio Nogueira (PDT/PI), participou de Audiência Pública Ordinária da Comissão 
Externa de Obras Inacabadas no país | http://bit.ly/33aMdfq 
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SITES DOS PARCEIROS E TCS   _______ 

CÂMARA | Projeto prevê inclusão de teste de asfalto em editais de obras em rodovias 
O Projeto de Lei 4931/19 torna obrigatória a inclusão, nos editais de licitações de obras 
em rodovias federais, de cláusula referente à realização de testes da qualidade do asfal-
to | http://bit.ly/347k2hM 

ATRICON | TCs discutem com CNJ estratégia para a retomada de obras paralisadas 
A parceria com o Conselho Nacional de Justiça que – por intermédio do ministro Dias Tof-
foli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ – adotou a iniciativa, foi reafir-
mada nesta terça-feira (19) | http://bit.ly/2OvTrED 

ATRICON | Amostras da Rodovia Av. Perimetral de Sobral são coletadas para verifica-
ção da qualidade do asfalto 
As amostras foram enviadas para o Centro de Tecnologia em Asfalto Norte/Nordeste da 
UFC, onde serão feitos ensaios visando comparar o que foi executado em campo com o 
previsto no projeto básico da obra | http://bit.ly/34optsM 

CGU | CGU divulga boas práticas de integridade e transparência no setor de infraes-
trutura 
Compêndio é resultado de iniciativa da OCDE junto ao G20. Publicação traz experiências 
internacionais inovadoras e recomendação de combate à corrupção na área | http://
bit.ly/2QzKKfo 

TCE-SC | TCs e CNJ deflagram ações para a retomada de obras paralisadas em todo o 
país 
Uma reunião entre os presidentes dos Tribunais de Contas do país e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, deu encaminhamento nesta terça-feira (19/11) a 
uma série de providências para a retomada de obras paralisadas em todo o Brasil | 
http://bit.ly/2qDEJ6F 

TCE-SP | Presidente do Tribunal de Contas participa de encontro no STF sobre obras 
paralisadas 
O Presidente do TCESP, conselheiro Antonio Roque Citadini, participou de encontro pro-
movido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, 
Ministro Dias Toffoli, para discutir a situação das obras paralisadas ou atrasadas em todo 
o país | http://bit.ly/2D6OeOi 

TCE-SP | Tribunal de Contas lançará mapa de descarte de resíduos sólidos no dia 28 
Plataforma virtual trará o mapeamento da situação do tratamento dos resíduos sólidos 
em todos os 644 municípios do Estado (exceto o da Capital) | http://bit.ly/2pFUdXc 

TCE-ES | Conselheiro Carlos Ranna apresenta resultados do ciclo 2019 do MMD-TC no 
I CITC 
Envolver as entidades IRB, Abracom, Audicon e CNPTC, estabelecendo foco em auditori-
as, especialmente sobre obras públicas estão nas metas dos os ciclos futuros do MMD-TC 
| http://bit.ly/34h6bWs 
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TCE-AL | Presidente do TCEAL vai a Brasília ao encontro do ministro Toffoli 
Da reunião também participarão representantes do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, do Tribunal de Contas da União, do Poder Legislativo e da Controladoria-Geral da 
União | http://bit.ly/2QJPkrf 

TCE-AP | TCE Amapá participa de reunião que discute retomada de obras paradas 
A retomada de obras paralisadas foi discutida na terça-feira (19/11), entre o Sistema 
Tribunais de Contas (TCU, Atricon e CNPTC) e o Conselho Nacional de Justiça | http://
bit.ly/33hJ906 

TCE-TO | TCE-TO e ATM apresentam escritórios técnicos de engenharia a prefeitos 
O público-alvo será prefeitos, secretários municipais de infraestrutura, arquitetos e en-
genheiros | http://bit.ly/2s1hDY3 

TCE-TO | Amostras da Rodovia Av. Perimetral de Sobral são coletadas para verificação 
da qualidade do asfalto 
Equipe de analistas do TCE Ceará e técnicos da Universidade Federal do Ceará (UFC) rea-
lizaram, nesta semana (18 e 19/11), a coleta de amostras do revestimento asfáltico e de 
material de base e sub-base de trecho da rodovia | http://bit.ly/2Oa8XHq 

TCE-TO | Treinamento capacita servidores do TCE/TO sobre pavimentação de obras 
Objetivo é fornecer subsídios técnicos para a elaboração dos relatórios de auditoria e 
pareceres | http://bit.ly/2OjB8DX 

TCE-GO | Presidente do TCE-GO participa de reunião interinstitucional em Brasília 
Presidente do TCE-GO participou de encontro no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, 
para a apresentação do diagnóstico das obras públicas paralisadas que realizado pelo 
Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça | http://bit.ly/
336rw3w 

TCE-MG | Auditoria Operacional em Mobilidade Urbana na capital participa de reu-
niões com fóruns de participação popular 
A equipe entregou um questionário aos participantes, com questões sobre participação 
social e metas do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob). Esse questionário irá subsidiar 
a elaboração do relatório da Auditoria Operacional da Gestão da Mobilidade Urbana | 
http://bit.ly/35tMknc 

TCE-MS | TCE-MS abre nova turma para curso de envio de documentos de engenharia 
O objetivo é capacitar os jurisdicionados para a remessa eletrônica, obrigatória a partir 
do ano que vem, de todos os documentos referentes a processos de obras e serviços de 
engenharia |  

TCE-PB | Secretaria do Desenvolvimento Humano tem ajuda do Programa Decide na 
Comunidade Vitória 
O Programa de Defesa do Estatuto da Cidade do TCE-PB fará o levantamento aerofoto-
gramétrico do terreno da Comunidade Vitória, nome dado à ocupação da obra inacabada 
do Hotel Cabo Branco por famílias sem teto | http://bit.ly/2rg3ZQs 
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TCE-AM | Lixeiras sustentáveis são distribuídas nas dependências do TCE 
A iniciativa tem o objetivo conscientizar e sensibilizar os servidores do Tribunal à descar-
tar de forma consciente os resíduos produzidos dentro da Corte de Contas | http://
bit.ly/2QMPEp6 

TCE-AM usará drones nas auditorias de obras públicas 
Com objetivo de melhorar as fiscalizações em obras públicas, a Diretoria de Controle Ex-
terno de Obras Públicas do TCE-AM contará com ajuda de drones para inspeção de obras 
públicas na capital e no interior do Amazonas | http://bit.ly/2XJ35YO 

TCE-CE | Ações de Sustentabilidade do TCE Ceará são divulgadas durante evento em 
Sobral 
Na programação, constam temas como políticas públicas de recursos hídricos para o se-
miárido, impactos de hidroelétricas, energias renováveis no Ceará, dentre outros assun-
tos | http://bit.ly/2OGcxrS 

TCE-PR | TCE-PR verifica qualidade de asfalto em Maringá executado com verba do 
BID 
Serão avaliadas a espessura do revestimento, o teor de betume, o grau de compactação, 
a granulometria e a resistência à tração | http://bit.ly/2rjxS2c 

TCM-SP | Imprensa repercute diagnóstico de obras paralisadas apresentado pelo CNJ 
Em reunião realizada nesta terça-feira, 19 de novembro, na sede do Supremo Tribunal 
Federal (STF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentou o diagnóstico de Obras 
Paralisadas Judicializadas, elaborado pelo seu Departamento de Pesquisas Judiciárias | 
http://bit.ly/33gxLBQ 

TCM-GO | TCM-GO realiza auditorias em Goiânia 
Equipes da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia verificaram 
obras em bairros da capital | http://bit.ly/2KP59t0 

TCM-RJ | De olho no Pavimenta Rio 
O TCMRJ e a Coppetec foram até o Aterro do Flamengo para coletar amostras do asfalto 
que está sendo empregado na operação de recapeamento que a prefeitura do Rio iniciou 
recentemente | http://bit.ly/2rlHQjA 

TCM-RJ | Editorial do jornal O Globo menciona relatório de auditoria do TCMRJ sobre 
condições de viadutos 
De 28 estruturas vistoriadas pelo TCM, 22 precisam de reparos urgentes. O relatório le-
vanta a possibilidade de queda, sobre as vias ou pessoas, de placas cerâmicas e pedaços 
de concreto que podem se desprender do teto, causando graves acidentes | http://
bit.ly/2QX9nTt 

TCM-RJ | TCMRJ apresenta boas práticas em auditoria de obras públicas 
O uso do drone nas auditorias de obras públicas permite mapear áreas e estruturas em 
locais complexos ou de difícil acesso, com mais agilidade e precisão | http://bit.ly/
2Dczspl 
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NOTÍCIAS _________________ 

Jornal Nacional | Estrada do Rio é símbolo de tudo de ruim em obras públicas do Bra-
sil 
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 | https://glo.bo/34feX7j 

G1 Economia | CNJ quer acelerar julgamento de processos sobre obras públicas 
Levantamento do Conselho Nacional de Justiça identificou 48 processos judiciais parali-
sando obras públicas e viu dificuldades na hora de encontrar processos sobre essas obras 
| https://glo.bo/2XQYVy3 

G1 CE | Ponte entre Fortaleza e Aquiraz na CE-025 segue bloqueada esta sexta-feira 
(22) 
O objetivo, segundo a Superintendência de Obras Públicas (SOP), é dar continuidade a 
operação de içamento das vigas da nova ponte, no Porto das Dunas | https://glo.bo/
2R0wpJ9 

BNPR | Moradores cobram retomada de obra pública na zona norte de Londrina 
Buracos dificultam tráfego e moradores reclamam de transtornos causados por paralisa-
ção de obra | http://bit.ly/33kMjjT 

MDPR | Governador do Paraná veta projeto para mulheres em obras públicas 
Lei exigiria 5% das vagas em obras públicas para o gênero feminino | http://bit.ly/2D-
gU7IM 

G1 PR | Ratinho Junior veta projeto que reserva de 5% das vagas de trabalho para 
mulheres em obras públicas 
Texto tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e dependia da 
sanção do governador para se tornar lei; veto foi publicado no Diário Oficial | https://
glo.bo/2Ok94Ak 

G1 PR | Justiça autoriza, e ex-servidor do TCE-PR réu na Quadro Negro retira torno-
zeleira eletrônica 
Pablo Granemann se tornou réu por participação em organização criminosa e repasse de 
propina; operação investiga desvios de mais de R$ 20 milhões de obras de construção e 
reforma de escolas públicas | https://glo.bo/37C6lto 

G1 MT | Governador anuncia retomada das obras de dois hospitais em Cuiabá 
A obra do Hospital Júlio Muller foi iniciada em 2012 e paralisada dois anos depois. Já as 
obras do Hospital Central estão abandonadas desde 1984, ou seja, há mais de 30 anos | 
https://glo.bo/33hWWEe 

G1 MT | Licitação para a conclusão do Rodoanel de Cuiabá é suspensa; obras estão 
paradas há uma década 
Como a verba para o Rodoanel é federal, o Estado tem que seguir a orientação. Por isso, 
o edital foi suspenso e deve ser republicado no ano que vem | https://glo.bo/2QQvlXS 
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O Documento | Dados do CNJ e TCE apontam que Mato Grosso possui 105 obras para-
lisadas, entre elas, VLT, creches e escolas 
Entre essas obras, estão creches e escolas e o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).Em todo 
país, são 2.555, sendo 456 na região Centro-Oeste | http://bit.ly/2XViju1 

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 mani-
festar após delatores em alegações finais. Pai é investigado por desvios de recursos em 
obras públicas | https://glo.bo/36vfK5w 

G1 SP | Fiscalização do TCE encontra escolas funcionando sem AVCB e alvará de Vigi-
lância Sanitária no Alto Tietê 
Ao todo, 18 escolas foram visitadas. TCE ainda encontrou outras irregularidades, como 
eletrodomésticos em condições precárias e problemas no armazenamento dos alimentos 
| https://glo.bo/2KUHyqP 

NSC Notícias | Nova metodologia de construção visa reduzir tempo e custos de obras 
públicas 
Nova metodologia de construção visa reduzir tempo e custos de obras públicas | http://
bit.ly/2OCfDNi 

Foccus Jor |Novo programa do TCE que analisa asfalto realiza projeto-piloto em So-
bral 
Chamado de Cientista-Chefe - Inovação da infraestrutura viária do Ceará, o projeto é 
uma parceria entre o Tribunal de Contas, UFC, Fundação Cearense de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e Secretária de Obras Públicas (SOP) | 
http://bit.ly/2XViDcd 

Tribuna Hoje | Presidente do STF convoca presidentes dos TCs para retomar obras 
paralisadas 
Reunião inter-institucional será realizada dia 19 de novembro | http://bit.ly/2qrQOM9 

Agência CBIC | Deputado Zé Silva lança livro sobre obras paradas 
O livro ‘Obras paradas: Entrave para o Desenvolvimento do Brasil’ - coordenada pelo de-
putado federal Zé Silva (Solidariedade-MG) - reúne os trabalhos realizados pela Comissão 
Externa da Casa criada para acompanhar as obras públicas da União em andamento no 
País | http://bit.ly/2O4OlQH
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