Notícias de Interesse do Ibraop
- 1 a 12 de dezembro de 2019 SITE DO IBRAOP _______________
IBRAOP | Ibraop irá prosseguir com visitas aos Tribunais de Contas em 2020
As visitas aos Tribunais de Contas filiados e não filiados no ano de 2020. A decisão, entre
tantas outras, foi tomada durante reunião da Diretoria Executiva no último dia 6 de dezembro, em Brasília | http://bit.ly/359hKiI
IBRAOP | Grupo de Rodovias do Ibraop divulga agenda de reuniões para 2020
Os encontros serão realizados sempre de segunda a quarta-feira, na cidade de Brasília
(DF), nos seguintes dias: 9 a 11 de março; 4 a 6 de maio; 8 a 10 de junho; 3 a 5 de agosto; e 5 a 7 de outubro | http://bit.ly/2OXelhy
IBRAOP | Ibraop convoca membros da DIEX para reunião no dia 6 de dezembro, em
Brasília
A pauta será debatida na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em Brasília | http://bit.ly/381DVJB
IBRAOP | Diretora do Ibraop participa
A diretora de Comunicação do Ibraop e coordenadora do grupo responsável pela elaboração dos procedimentos de auditoria relativa a obras rodoviárias, Adriana Cuoco Portugal,
participou do 21º ENACOR | http://bit.ly/2Y8zxnu
SITES DE NOTÍCIAS_______________
G1 SP | Quase dois anos após promessa, nenhum banheiro público foi instalado pela
Prefeitura de SP
Em fevereiro de 2018, o então prefeito João Doria anunciou a instalação de 600 banheiros na cidade. Início das obras era previsto para a primeira quinzena de maio daquele
ano, mas edital ainda não saiu do papel | https://glo.bo/2LIu4Pp
G1 SP | Com afundamento e trincas, rodovia onde MP cobra obras emergenciais tem
faixa bloqueada, em São Pedro
Juiz considerou que conceder a limar poderia atropelar os trâmites administrativos do
DER, que já tem projeto de reforma para a rodovia, que acumula problemas estruturais.
Trecho com erosão está sinalizado e interditado até conclusão de estudos, diz DER |
https://glo.bo/2RLeDKh
G1 SP | Obras em barragem com risco de rompimento em Iaras não terão licitação
para contrato de empresa
Decisão da dispensa da licitação foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira
(6) | https://glo.bo/2YCVnzG
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G1 por CREA-PR | O apagão da caneta: por que o Brasil tem tantas obras paradas?
O Crea-PR reuniu engenheiros, advogados e gestores públicos em busca de soluções que
acelerem os processos e evitem as paralisações de obras públicas | https://glo.bo/
2t0yH0E
ESTV | Audiência pública discute licenciamento ambiental para obras na BR-101, no
ES
Supervisor do Ibama explicou a situação em reportagem | http://bit.ly/34bbCVQ
Bom Dia PI | Transnordestina: MPF promove audiência pública para debater danos
causados pelas obras
Há irregularidades na desapropriação nos arredores da ferrovia | http://bit.ly/2E3W0sC
G1 SE | Obra de infraestrutura altera trânsito na Avenida Hermes Fontes a partir desta segunda-feira
Primeiro trecho a ser interditado está localizado entre o cruzamento da Avenida Hermes
Fontes com a Avenida Barão de Maruim | https://glo.bo/36nZqma
Hora 1 | Ex-presidente Cristina Kirchner presta depoimento em caso de corrupção na
Argentina
Cristina responde a acusações de corrupção envolvendo concessões de obras públicas a
um empresário da construção civil, próximo da família Kirchner | http://bit.ly/34axil7
G1 PB | MPF ajuíza ação de improbidade contra prefeito e vereador de Teixeira, na
PB
Outras 11 pessoas estão sendo investigadas. Fraudes envolveram obras de construção de
escola e pavimentação de ruas | https://glo.bo/2YzZyMQ
G1 RN | PF apura pagamento de propina durante construção na Arena das Dunas
Operação 'Mão na Bola' foi deflagrada na manhã desta terça-feira (10) e cumpre quadro
mandados de busca e apreensão em Natal e Mossoró | https://glo.bo/2LIOeZv
G1 MT | TCE recomenda que prefeitura faça nova licitação para escolher empresa
que coleta lixo em Cuiabá
Como o contrato com a atual empresa terminou no dia 3 de dezembro, o TCE recomendou à prefeitura que prorrogue ou realize a contratação emergencial do serviço por até
180 dias | https://glo.bo/2RM9bGR
O Documento | TCE identifica superfaturamento em obra, determina restituição e
multa
O processo buscava apurar atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos que resultaram em
dano ao erário em contrato que tem como objeto serviço de pavimentação asfáltica e
drenagem de águas pluviais no bairro Jardim Vitória | http://bit.ly/34dA752
Jornal Correio | Cinco hospitais apresentam irregularidades na Bahia, aponta TCE
Auditoria indica problemas com alvará, além de precariedade na estrutura física; Hospital Geral Ernesto Simões Filho | https://glo.bo/36yxFHY
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A Voz da Cidade | TCE libera edital para asfaltamento de todas as ruas de Itatiaia
O investimento é de pouco mais de R$ 26 milhões e específico par compra de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) | http://bit.ly/2qQE1mI
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