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IBRAOP | Ibraop e Confea estudam a criação de identificador de obras a partir de coordenadas geográficas
O Ibraop e o Confea estão estudando as regras para a criação de um número de identificação único para obras públicas. Esse foi o tema de reunião realizada no último dia 5 de
dezembro, em Brasília (DF) | http://bit.ly/2s48vlS
IBRAOP | Ibraop entregou Carta Aberta sobre obras inacabadas a senadores do Paraná
A Carta Aberta sobre Obras Públicas Inacabadas no Brasil, produzida e publicada pelo
Ibraop, foi entregue pessoalmente pelo diretor de Relações Institucionais, Pedro Paulo
Piovesan de Farias, ao senador Oriovisto Guimarães (PR), no dia 16 de dezembro, em Curitiba | http://bit.ly/2Pu6NTI
IBRAOP | Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro se filiou ao Ibraop
A presidente do TCE-RJ, conselheira Marianna Montebello Willeman, assinou o novo modelo de Termo de Filiação ao Ibraop. A oficialização da parceria entre as instituições –
agora de 2020 a 2025 – foi feita no último dia 2 de dezembro | http://bit.ly/2PYeAIg
SITES DE NOTÍCIAS ______________
AGÊNCIA DO PR | Governo responde TCE sobre obras de penitenciárias
O Tribunal de Contas do Estado recebeu documentos, com relatórios anexos, referentes
aos questionamentos sobre obras contratadas por meio do Programa Nacional de Apoio
ao Sistema Prisional, até 2018 | http://bit.ly/2RsyrQR
CBN CURITIBA | TCE aponta falhas na construção e ampliação de presídios
As obras do PNasp no Estado contemplam 20 unidades prisionais e contam com um orçamento de R$ 174.897.193,30, dos quais mais de R$ 131 milhões, o equivalente a 75% dos
recursos são de responsabilidade da União e outros R$ 42 milhões, ou 25% do valor total,
consistem na contrapartida do Estado | http://bit.ly/2TwG2Aw
GAZETA DO POVO | Auditoria aponta falhas na condução de obras de presídios no Paraná
O TCE-PR concluiu que houve falhas do governo do Paraná na condução das 20 obras ligadas ao Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, do Ministério da Justiça, e
distribuídas em sete cidades | http://bit.ly/389JNj6
G1 PR | Relatório do TCE aponta prejuízo de R$ 33 milhões causado por atraso em
obras de presídios do Paraná
Segundo o TCE, os problemas ocorreram entre 2009 e 2018 em 20 unidades prisionais do
estado | https://glo.bo/2FS3gZM
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G1 PR | Justiça suspende obras do Hospital Regional de Toledo
Decisão liminar da 1ª Vara da Fazenda Pública de Toledo é de terça-feira (14); segundo o
MP-PR, o pedido de suspensão ocorreu pela falta da definição de quem fará a gestão do
hospital | https://glo.bo/371wcKC
G1 ES | Centro de Vitória tem 104 imóveis abandonados
Levantamento foi feito pela Defensoria Pública Estadual, que irá cobrar fiscalização por
parte da prefeitura da Capital \ https://glo.bo/2u1DNKP
G1 TO | Imagens mostram sanitários e lixeiras amontoados na Casa Branca; Governo
anunciou reforma no local em abril de 2019
Imóvel foi construído em 1990 para ser a residência oficial do governador do estado, mas
nunca foi usada para esse fim; na época obra custou R$ 10 milhões | https://glo.bo/
30q2oEY
Fantástico | Flagrantes mostram dinheiro desviado de obra que levaria água para sertão da Paraíba
Segundo a PF, em troca de propina empresário foi beneficiado pela prefeitura de Uiraúna
por uma licitação fraudulenta. Moradores dizem que a água, às vezes, chega só um dia
na semana | https://glo.bo/30t0inM
G1 PB | Ex-prefeito de Aroeiras, PB, é condenado por fraudar licitação para obras de
pavimentação
Duas empresas teriam unido propostas com valor superior de forma proposital para que
outra organização vencesse a concorrência | https://glo.bo/38axy60
G1 PB | STF determina sequestro de bens de deputado federal e prefeito da PB suspeitos de desvio de dinheiro
Esposas e filhos de Wilson Santiago (PTB-PB) e de João Bosco Fernandes (PSDB) também
tiveram bens sequestrados. 'Pés de Barro' apura desvio em obras contra seca | https://
glo.bo/38gAhuy
G1 PB | Novos vídeos mostram propina em obras contra a seca na PB; esquema envolve deputado e prefeito, diz PF
Wilson Santiago foi afastado da Câmara dos Deputados, mas nega ter recebido propina.
João Bosco Fernandes, prefeito de Uiraúna, foi preso. Defesa do gestor ainda não se
pronunciou. Cidade sofre com problema crônico de falta de água | https://glo.bo/
2TrWfXD
G1 MG | DEER confirma obras emergenciais na BR-491, entre Varginha e Três Corações, MG
Obras, que ainda não têm data para começar, são resultado de pedidos de audiência pública | https://glo.bo/2FVN21R
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G1 SP | Prefeitura abre licitação de R$ 84 milhões para 1ª fase de corredor viário no
eixo leste-sul em S. José
Fase prevê construção do trecho entre a Estrada do Imperador, na zona sul, e a Rodoviária Nova, no Centro. Ao todo, são 14,5 quilômetros de extensão | https://glo.bo/366Eos0
G1 SP | Ginásio de esportes e nova rodoviária de Mairinque estão abandonados
Mato alto e infestação de pombos tomaram conta do local | https://glo.bo/2uRyzl2
G1 SC | CGE identifica indícios de fraude em contratos da Secretaria da Educação de
SC
Suspeita de fraude foi encontrada em 74 de 405 contratos de obras de reforma firmados
entre 2014 e 2018, de pelo menos sete escolas | https://glo.bo/38kyzst
Jornal do Almoço - SC | Renato Igor comenta sobre falta de manutenção de obras
públicas
Comentarista da NSC fala do alto preço pago pela população pelo incompetência dos governantes | https://glo.bo/2szd5sw
G1 AC | Lei proíbe que obras inacabadas sejam inauguradas no Acre
Lei foi sancionada pelo governador Gladson Cameli e publicada no Diário Oficial do Acre
(DOE) | https://glo.bo/2NAbxWn
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