
Notícias de interesse do Ibraop

- de 15 a 21 de maio -

TCU | Obras de irrigação em afluente do Rio São Francisco apresenta problemas

O Projeto Salitre, em Juazeiro (BA), tem custo aproximado de R$ 900 milhões e geração estimada

de até 20 mil empregos diretos e 25 mil indiretos | http://bit.ly/2q2FJ2G

TCU | TCU multa gestores da Petrobras por atrasos nas obras do Comperj

Auditoria aponta que faltaram providências para evitar atraso na execução do contrato de

construção das tubovias | http://bit.ly/2q99Dyq

CGU | Lei de Acesso à Informação avança em estados e municípios brasileiros

Avaliação do Ministério da Transparência aponta que 24 estados e o DF obtiveram nota acima de 8.

Já entre as capitais, 74% apresentaram resultado igual ou superior a 7 | http://bit.ly/2qODI7D

TCE-GO | Artigo de diretor do Ibraop em O Popular

As obras públicas e a realização do Enaop, de 29 a 31 de maio no TCE-GO, são temas de artigo de

Anderson Rolim, em O Popular | http://bit.ly/2qH4mk3

TCE-GO | A Redação publica artigo de palestrante do ENAOP

Elci Pessoa Júnior é Engenheiro Civil, Advogado e Consultor Internacional para Obras Públicas

Complexas | http://bit.ly/2qOj7A2

TCE-MS | TCE-MS encontra obras de escolas, com recursos federais, paralisadas no interior

do Estado

A situação está no relatório de auditoria entregue, no dia 18 de maio, aos representantes da

Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União | http://bit.ly/2rKH36W
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TCE-SC | TCE/SC mantém entendimento sobre uso do plano de contingência da Capital em

caso de colapso da Ponte Hercílio Luz

Foi negado provimento ao recurso interposto pelo procurador do Ministério Público contra decisão

a respeito de ações em caso de colapso da ponte na Capital | http://bit.ly/2q2PSwp

TCE-PR | Enaop 2017, no TCE de Goiás, debaterá a qualidade das obras rodoviárias no país

Profissionais dos órgãos de controle de todo o Brasil participarão da edição 2017 do Encontro

Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Enaop) | http://bit.ly/2rtpBXO

TCE-PE | TV Brasil mostra atuação do TCE na fiscalização de obras

Reportagem especial veiculada pela TV Brasil mostrou a atuação do Tribunal de Contas na

fiscalização das obras inacabadas e paralisadas em Pernambuco | http://bit.ly/2rtMbzQ

TCE-MG| Reportagem de uma página no EM destaca atuação do TCE-MG

O jornal Estado de Minas do dia 15 de maio trouxe a matéria “Licitações de R$7 bi estão sob

suspeita” que trata das ações em suspender 42 editais de licitação no Estado | 

http://bit.ly/2qcaehM

TCE-RN | TCE aponta que obras paralisadas no RN representam potencial dano ao erário de

R$ 308 milhões

O TCE identificou um potencial dano de R$ 308 milhões investidos em 313 obras paralisadas e

inacabadas no Rio Grande do Norte | http://bit.ly/2rtrLqH

TCM-RJ | TCMRJ orienta servidores mineiros para fiscalizações em escolas

A convite do conselheiro presidente Cláudio Terrão, uma equipe visitou o Tribunal de Contas

mineiro para apresentar o programa "Visita às escolas" no dia 15 de maio | http://bit.ly/2r9j2tE
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TCM-RJ | TCMRJ no controle da execução das obras realizadas pela Prefeitura

Encontra-se disponível para aparelhos com sistema Android o aplicativo “TCMRJ - Obras

Públicas”, que controla a execução das obras realizadas pela Prefeitura | http://bit.ly/2rtiYoo

TCM-RJ | Mapeamento das Obras Municipais

Você poderá visualizar o mapeamento das obras municipais realizado pelo TCMRJ de duas

maneiras diferentes | http://bit.ly/2rIo5yl

TCM-GO | TCM lembra: estão abertas as inscrições para o Enaop

será realizado nos dias 29 a 31 de maio de 2017, na sede do TCE-GO, o Encontro Técnico Nacional

de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 2017 | http://bit.ly/2r9eyU4

TCM-PA | TCE-MT está implantando o Geo Obras e capacitando servidores do TCM-PA |

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Equipe do Tribunal de Contas de Mato Grosso está procedendo à capacitação de servidores do

Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas (NUFOP) do TCM-PA | http://bit.ly/2rIf2xy
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