
Notícias de interesse do Ibraop

- 27 de setembro a 9 de outubro -

SITE DO IBRAOP ___________________

IBRAOP | Ibraop participa do II Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo

 O 2º Conacon será realizado entre os dias 8 e 10 de novembro, na sede do Tribunal de Contas de  

Mato Grosso, em Cuiabá (MT) | http://bit.ly/2fX7PW8

IBRAOP  |  Ibraop  dá  seguimento  à  elaboração  dos  procedimentos  de  auditoria  em  obras 

rodoviárias

Os trabalhos foram, realizados de 25 a 27 de setembro, no salão nobre do Instituto Nacional de 

Criminalística da Polícia Federal, em Brasília | http://bit.ly/2xulQ7N

IBRAOP | Ibraop analisa projeto da nova Lei de Licitações

O Ibraop constituiu grupo de trabalho para analisar o PLS 559/2013 – que trata da modernização 

da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) | http://bit.ly/2ypJ37S

SITES DOS TCs  ___________________

CGU | Auditoria da CGU aponta irregularidades em licitação de presídio em Boa Vista

Nota  técnica  apurou  superestimativa  no  orçamento  da  obra  e  erros  na  qualificação  dos 

concorrentes.  Trabalho  serviu  de  base  para  recomendação  do  MPF  e  correção  do  edital  | 

http://bit.ly/2xvKvok

TCU | TCU debate licenciamento socioambiental em obras

Os desafios e os entraves socioambientais enfrentados na execução de obras de infraestrutura no 

País  estão  em  discussão  no  “Diálogo  Público:  O  Licenciamento  Socioambiental  nos 

Empreendimentos de Infraestrutura”  | http://bit.ly/2xvKoco
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TCU | Obras no Centro de Imunobiológicos Bio-Manguinhos podem não ser executadas

O novo  Centro  de  Processamento Final  de  Imunobiológicos  de  Bio-Manguinhos  pode  não ter 

recursos suficientes para o término da construção. Foram comprados materiais que ficaram velhos 

devido à não conclusão das obras | http://bit.ly/2wIYOGB

TCDF| Auditoria de qualidade na obra do Mané Garrincha revela possível superfaturamento de 

R$ 106 milhões

Foi determinada a abertura de Tomada de Contas Especial para averiguar um possível prejuízo de 

R$  106,4  milhões  nas  obras  do  Estádio  Nacional  de  Brasília  Mané  Garrincha  | 

http://bit.ly/2g7E4VU

TCE-SP | TCESP aponta atraso, abandono e paralisação em obras públicas

Os problemas foram detectados durante fiscalização-surpresa em 212 (duzentos e doze) cidades 

para  averiguar  o  andamento  e  condições  de  obras  públicas  conduzidas  pelas  administrações 

municipais | http://bit.ly/2y6cSOi

TCE-MG | TCE implantou programa de cadastramento de obras paralisadas em Minas Gerais

Deverão ser consideradas paralisadas quaisquer obras que tenham as execuções suspensas, sem a 

devida emissão de termo de recebimento definitivo, independentemente do tempo e da etapa de 

suspensão | http://bit.ly/2goJPeG

TCE-BA | Estudantes de Araci aprendem a fiscalizar obras públicas

O projeto Ouvidoria Vai à Escola tem a finalidade de se aproximar dos cidadãos e convidá-los a 

auxiliar  a  Corte  de  Contas  na  fiscalização  dos  recursos  públicos  aplicados  pelos  gestores  | 

http://bit.ly/2zbmtB1

TCE-PR | Punido prefeito de Perobal, por utilizar as iniciais de seu nome em obra de portal

Em virtude da promoção pessoal com dinheiro público, ele foi responsabilizado por devolver de R$ 

3.345,05 ao cofre municipal e pagar multa de R$ 1.003,52 | http://bit.ly/2yToroK
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TCE-ES | Atualização na plataforma CidadES traz mais benefícios aos cidadãos

Atualizada  a  plataforma  de  controle  social  do  TCE-ES,  CidadES.  O  sistema  agora  irá  possuir 

etiquetas  informativas  com  destaques  das  principais  despesas  do  município  (Diárias,  Material 

Permanente, Obras Públicas, Material de Consumo) | http://bit.ly/2xtAOM3

TCE-GO | Tribunal de Contas adquire novos equipamentos de topografia

A área  de  Engenharia  do  TCE-GO recebeu o  que  há  de  mais  moderno  em equipamentos  de 

medição  topográfica:  um  Laser  Scanner  3D  Robotizado  e  um  par  de  GPS/GNSS  RTK.  possui 

capacidade de coletar milhões de pontos por segundo, garantindo maior produtividade em campo 

| http://bit.ly/2kBg4fn

TCE-MT | TCE faz auditoria de receita municipal e identifica falha grave na cobrança do IPTU

Auditoria realizada na receita pública de Mirassol D'Oeste revelou que a diferença entre o valor 

venal de um imóvel e o valor de mercado pode chegar a 25.000%. Além da planta genérica de  

valores desatualizada, há fragilidade do cadastro imobiliário do município | http://bit.ly/2hYtcdy

TCE-PE | TCE revoga parcialmente Cautelar que suspendia obras em Limoeiro

O TCE decidiu revogar parcialmente a Medida Cautelar que suspendeu todos os atos relativos à 

concorrência pública para contratação de serviços de obras e drenagens de ruas do município, com 

valor estimado em valor estimado em R$ 25.090.534,73 | http://bit.ly/2y6cCP3

TCM-GO | TCM realiza inspeção em Porangatu 

Auditores da Secretaria de Fiscalização, Obras e Serviços de Engenharia verificam os serviços de 

manutenção da malha asfáltica da cidade.  http://bit.ly/2yB8B63

TCM-PA | TCM-PA vai lançar Geo Obras em caráter experimental

O sistema informatizado foi cedido pelo TCE de Mato Grosso e vai gerenciar informações de obras 

e serviços de engenharia executados por órgãos e entidades da esfera municipal. O lançamento 

ocorre ainda nesse semestre | http://bit.ly/2ybnFWP
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