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SITE DO IBRAOP ___________________

IBRAOP | TCE-PB formaliza filiação ao Ibraop durante o XXIX Congresso dos TCs

O termo de filiação foi assinado pelo presidente do Ibraop, Pedro Jorge Rocha de Oliveira, e pelo  

presidente  do  TCE-PB,  conselheiro  André  Carlo  Torres  Pontes,  durante  o  XXIX  Congresso  dos 

Tribunais de Contas | http://bit.ly/2BaWQQZ

IBRAOP | Auditores se reúnem em São Paulo para debater o controle de resíduos sólidos

Os auditores responsáveis pela elaboração dos Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas na 

área de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos se reuniram entre os dias 21 e 23  

de novembro, na sede do TCM de São Paulo | http://bit.ly/2zAq4MG

SITES DOS TCs  ___________________

CGU | CGU deflagra terceira fase da Operação Desumanidade na Paraíba

O objetivo é desarticular esquema de fraude a licitações e desvios na aplicação de verbas públicas  

federais  por  meio  da  contratação  de  empresas  de  fachada  para  a  construção  de  obras  no 

município de Malta, na Paraíba | http://bit.ly/2hS11K5

CGU  |  CGU investiga  desvios  de  mais  de  R$  235  milhões  em nova fase  da  Operação  Lama 

Asfáltica

Desarticulada  organização  criminosa  que  desviava  recursos  públicos  por  meio  de  fraudes  em 

licitações, superfaturamento de obras, entre outras irregularidades. A ação é realizada em parceria 

com a Polícia Federal e a Receita Federal | http://bit.ly/2AaoO06
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TCU | Planejamento recebe prazo do TCU para cronograma do Cadastro Geral de Obras

O Ministério do Planejamento deverá apresentar, em até 180 dias, cronograma para implementar 

o Cadastro Geral de Obras, que vai centralizar informações sobre obras federais. A auditoria do 

TCU foi relatada pelo ministro Vital do Rêgo | http://bit.ly/2A5Nl8U

TCU | TCU aponta indícios de irregularidades graves em três de cada quatro obras fiscalizadas

Segundo  cálculos  do  Tribunal,  as  medidas  de  correção  propostas  significam  uma  economia 

potencial de R$ 3,5 bilhões aos cofres públicos | http://bit.ly/2B9fJnu

TCE-CE | TCE desaprova contas de Uruoca por irregularidades em licitações para obras

As irregularidades foram cometidas em licitações para obras e serviços de engenharia. As falhas 

foram apuradas na prestação de contas de gestão de 2012 | http://bit.ly/2mXTG0H

TCE-GO | Laboratório móvel é destaque de encontro em Brasília

Encontro  técnico  foi  promovido  pelo  Instituto  Serzedello  Corrêa,  dentro  da  programação  da 

Olimpíada dos Tribunais de Contas | http://bit.ly/2iOMcsr

TCE-SP | TCE aponta que quase metade das cidades não tem coleta seletiva de lixo

Quase metade das 212 cidades paulistas visitadas pelos agentes do TCESP (42,92%) não realiza 

coleta  seletiva  de  lixo.  A  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  determina  que  a  coleta  deve 

permitir, no mínimo, a separação entre o lixo seco e rejeitos não recicláveis | http://bit.ly/2Bjo20U

TCE-RS | Orientações do TCE-RS geram economia na coleta de lixo em Santiago

A economia anual será de aproximadamente R$ 593.562,00. Como as contratações na área de 

resíduos sólidos costumam durar cinco anos, a estimativa é de que Santiago deixará de gastar R$ 

2.967.810,00 com os serviços ao final do período | http://bit.ly/2A5djck
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TCE-PE | Tribunal alerta PCR sobre atraso nas obras do Geraldão

O Alerta de Responsabilização estabelece ainda um prazo de 15 dias para que o gestor informe, 

objetiva e detalhadamente, quais as medidas saneadoras tomadas pela prefeitura para solucionar 

as irregularidades apontadas | http://bit.ly/2A3kb9U

TCE-PB | TCE-PB firma parceria com Ibraop para uniformizar e aprimorar a gestão e o controle de 

obras públicas

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba é o mais novo associado ao Instituto Brasileiro de Obras 

Públicas – Ibraop . O termo de filiação foi assinado nesta quinta-feira (23)| http://bit.ly/2n0A104

TCE-PR | Por orientação do TCE-PR, PMC suspende asfaltamento em oito bairros da capital

O edital que prevê o asfaltamento em ruas localizadas em oito bairros da cidade e totaliza de R$ 

7.292.608,64.  O  Comunicado  de  Suspensão  atende  a  Apontamento  Preliminar  de 

Acompanhamento (APA) emitido pelo TCE-PR | http://bit.ly/2AutQaI

TCE-RJ | Adiado edital de R$36 milhões em Niterói

O processo, estimado em R$36.711.620,07, previa a realização da licitação no dia 4 de setembro,  

mas a execução de obras referentes à implantação das estações de transferência de passageiros 

localizados no corredor do BRT TransOceânica foi suspensa | http://bit.ly/2hPhb6G

TCE-RO | Decisão da Justiça Federal suspende ato do Crea que questiona atuação de servidores 

do TCE-RO por exercício ilegal de profissão

A Justiça Federal, reconheceu a competência e a finalidade intrínseca do TCE-RO e suspendeu ato 

do Crea-RO que alegava exercício ilegal da profissão de engenheiro civil em inspeção feita pelo 

Tribunal de Contas | http://bit.ly/2B9wa3b

TCM-SP | TCM contrata uso de drone para auxiliar fiscalização

Homologado o resultado da licitação para contratação de empresa especializada no uso de drones 

para auxiliar na fiscalização de obras e serviços em auditorias | http://bit.ly/2B96eVh

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

http://bit.ly/2B96eVh
http://bit.ly/2B9wa3b
http://bit.ly/2hPhb6G
http://bit.ly/2A3kb9U
http://bit.ly/2AutQaI
http://bit.ly/2n0A104

