Notícias de interesse do Ibraop
- de 5 a 14 de agosto SITES DO IBRAOP E DE NOTÍCIAS _________________
IBRAOP | Ibraop representa no TCU sobre irregularidade em obra do DNIT
Um prejuízo de aproximadamente R$15 milhões aos cofres públicos federais motivou uma
representação do Ibraop ao Tribunal de Contas da União | http://bit.ly/2uOxvZt
IBRAOP | Ibraop responde questionamentos da Prefeitura de Florianópolis sobre fiscal da obra e
fiscal do contrato
Qual a diferença do fiscal de contrato e do fiscal contratado para fiscalizar a obra? Esse foi um dos
diversos questionamentos recentemente enviados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis em
Santa Catarina ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas | http://bit.ly/2wyMpp4
SITES DE TCS E DE PARCEIROS __________________
CGU | Atuação da CGU resulta em punições no Mato Grosso
Fiscalização apontou fraudes na construção de Centro de Educação Profissional em Artes, no
município de Várzea Grande | http://bit.ly/2x19v77
CGU | CGU e PF apuram fraudes em licitações da saúde em Alagoas
Operação Correlatos investiga desvios em contratos de materiais e serviços hospitalares e
laboratoriais na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas | http://bit.ly/2vZhepo
CGU | Justiça Federal condena 16 pessoas por desvios no IFPR investigados pela CGU
Fraudes em licitações e contratos de educação a distancia foram apuradas na Operação Sinapse.
Decisão do juiz Sérgio Moro determina devolução de R$ 6,6 milhões aos cofres públicos |
http://bit.ly/2uZfQyq
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TCU | TCU aprova novas determinações para agilizar destinação da estrutura e dos
equipamentos utilizados nos jogos olímpicos
Autoridade de Governança do Legado Olímpico tem 60 dias para apresentar custos com vícios de
construção e levantamento dos problemas causados pelo abandono das instalações olímpicas |
http://bit.ly/2wb5rny
TCU | Política Nacional de Resíduos Sólidos destaca papel dos catadores e responsabilidade
compartilhada
O que fazer com o que não quero ou não vou usar mais? A edição de agosto do #EuFiscalizo mostra
aonde vai parar o lixo que deixamos para trás todos os dias, os problemas e o bem que ele pode
gerar | http://bit.ly/2w7bASF
TCE-GO | Ministro Zymler mostra economia gerada pelo TCU
Em palestra proferida na abertura do curso de pós-graduação promovido pelo ILB/TCE-GO, o
ministro Benjamin Zymler mostrou a atuação do TCU na fiscalização de obras públicas |
http://bit.ly/2i35UCV
TCE-GO | Inicio das aulas de pós-graduação em Controle Externo e Auditoria em Obras Públicas
O curso de especialização lato-sensu, oferecido pelo Instituto Leopoldo de Bulhões, está sendo
promovido pelo TCE de Goiás em parceria com o Instituto Brasiliense de Direito Público |
http://bit.ly/2x1EfEV
TCE-SE | TCE e Caixa irão atualizar prefeitos sobre situação de emendas
A ideia é que essa atualização permita um melhor acompanhamento por parte dos municípios e
assegure a execução de obras essenciais para a população | http://bit.ly/2wb8FHB
TCE-MT | TCE faz recomendações à Sinfra após auditoria em obras de pavimentação asfáltica
As referidas recomendações foram feitas com base em três apontamentos da equipe técnica:
quanto aos riscos decorrentes das falhas detectadas nos procedimentos de licenciamento
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ambiental, elaboração de projetos básicos e fiscalização das obras de pavimentação asfáltica |
http://bit.ly/2uM22Ip
TCE-PR | Gestor da S. Helena Energias Renováveis em 2015 é multado por falha em licitação
Dentre os apontamentos feitos pela 2ª ICE, se destacou o fato de que a Santa Helena apenas
apresentou justificativas para a não exigência da licitação após a celebração do contrato. O
processo então foi transformado em tomada de contas extraordinária | http://bit.ly/2wbGubq
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