
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 5 a 20 de dezembro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Ibraop debate Nova lei de Licitações no Programa Expressão Nacional, da 
TV Câmara 
A Nova Lei de Licitações – PL 1292/1995 – foi o tema do debate do programa “Expressão 
Nacional”, da TV Câmara, transmitido ao vivo na noite desta terça-feira (18) | http://
bit.ly/2EyIpew 

IBRAOP | Grupo de RSU do Ibraop realiza a última reunião do ano, em Vitória (ES) 
Os auditores responsáveis pela elaboração dos procedimentos de ‘Limpeza Urbana e Des- 
tinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos’, se reuniram em Vitória (ES) nos dias 5, 6 e 7 
de dezembro | http://bit.ly/2L6nVLy 

IBRAOP | Ibraop participa de reunião sobre as perspectivas do SINAPI para os próxi-
mos 5 anos  
As perspectivas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(SINAPI) para os próximos 5 anos foram apresentadas em reunião realizada no dia 3 de 
dezembro | http://bit.ly/2PvvgEL 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

BD PARÁ | Duciomar Costa é alvo de nova denúncia por fraude em obras públicas de 
Belém 
Denúncia trata de desvios nas obras do Portal da Amazônia, Macrodrenagem da Estrada 
Nova e BRT | http://bit.ly/2EBxeBD 

BD PARÁ | Helder anuncia nome do novo secretário de Obras Públicas 
Ruy Cabral é graduado em engenharia civil e já atuou como secretário de obras em Para-
gominas, Barcarena e Curuçá | https://glo.bo/2R59gFN 

JL 1ª EDIÇÃO | Prefeitura participa de audiência pública para falar sobre as obras na 
Bacia do Una 
Ministério Público do Estado cobra plano de ação para manutenção da área | https://
glo.bo/2UZnZRO 

G1 MG | Romeu Zema anuncia futuro secretário de Infraestrutura e Mobilidade de 
Minas Gerais 
Mestre em direito Marco Aurélio Barcelos vai comandar a pasta que substitui a Secretaria 
de Transportes e Obras Públicas | https://glo.bo/2rMFIOM 
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JL 2ª EDIÇÃO | MPF apresenta nova denúncia contra o ex-prefeito de Belém Ducio-
mar Costa 
O órgão investiga suspeitas de fraudes em obras públicas | http://bit.ly/2Ex70QZ 

MEIO DIA PR | Entidade cobra obras de acessibilidade em áreas públicas 
Foram constatados problemas em praças púbicas | http://bit.ly/2SFyt6W 

G1 SP | Ossadas são encontradas durante obra em hospital municipal na Zona Leste 
de SP 
Ossos, roupas e moedas antigas foram apreendidos e passarão por perícia; ainda não é 
possível confirmar que são fragmentos humanos, diz SSP | https://glo.bo/2RbTfOa 

SITES DOS TCS  ________________ 

TCU | TCU verifica superfaturamento bilionário na Rnest 
Sob a relatoria do ministro Benjamin Zymler, Tribunal de Contas da União condena ex-
gestores da Petrobras e duas construtoras a devolver R$ 2 bilhões por superfaturamento 
em obras da Refinaria do Nordeste, em Ipojuca (PE) | http://bit.ly/2PP7Dap 

CGU | CGU participa da segunda fase da Operação Forte do Castelo no Pará 
Esquema de corrupção delatado por construtora envolve três obras, em Belém (PA), que 
somadas ultrapassam R$ 600 milhões | http://bit.ly/2Crj1Wz 

TCDF | Inspeção do TCDF revela que pontes e viadutos vistoriados em 2011 continu-
am com defeitos graves 
A constatação foi feita pelos auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal que fo-
ram a campo novamente para avaliar o atual estado de conservação desses bens públicos 
| http://bit.ly/2A78qhU 

TCDF | BRT-Sul: TCDF determina a correção de diversos defeitos na pavimentação do 
sistema de transporte 
Ao fiscalizar a implantação do sistema de transporte de passageiros entre as cidades do 
Gama, Santa Maria e o Plano Piloto, os auditores do TCDF encontraram vários defeitos 
decorrentes da má execução do pavimento | http://bit.ly/2A2qaer 

TCE-GO | Ex-gestor da Agehab é multado por repetir irregularidades 
A decisão acompanha instrução técnica do Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia - Edificações, unidade do Tribunal que concluiu pela irregularidade dos edi-
tais | http://bit.ly/2AhXjD9 

TCE-GO | Tribunal encontra irregularidade em edital da Saneago 
Licitação visava contratar serviços de engenharia para obras de sistemas de água e esgo-
to. A irregularidade poderia acarretar em um desequilíbrio econômico-financeiro de qua-
se R$ 1,3 milhão em desfavor da Administração Pública | http://bit.ly/2EDG7vv 
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TCE-MG | TCE-MG suspende concorrência internacional para o sistema de iluminação 
pública de Ouro Preto 
O processo foi aberto no TCE através de uma denúncia formulada em julho pela empresa 
Libéria Participações S/A, “em razão de supostas irregularidades no Edital de Concor-
rência Internacional nº 3/18” | http://bit.ly/2A9FeqK 

TCE-MG | TCE-MG participa de comitê interinstitucional para diagnóstico de obras pa-
ralisadas 
Foram indicadas ainda sete pessoas para a Comissão de Coordenação, que atuará junto 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e terá a função de orientar o grupo na execução 
do trabalho, além de consolidar os dados levantados | http://bit.ly/2EFZILl 

TCE-SC |TCE-SC monta laboratório para análise de obras rodoviárias 
A estrutura irá contar com uma unidade móvel (furgão) equipada com os serviços neces-
sários para coleta da pavimentação em rodovias estaduais e municipais | http://bit.ly/
2EG1yfd 

TCE-SP | Tribunal de Contas alerta órgãos públicos estaduais e municipais sobre 
obras atrasadas 
O alerta foi feito aos órgãos públicos jurisdicionados à Corte de Contas paulista em rela-
ção às obras que estão paralisadas ou com a execução atrasada no âmbito do Estado e 
dos Municípios | http://bit.ly/2Bv3RxZ 

TCE-ES | Auditor do TCE-ES é novo presidente do Instituto de Auditoria de Obras Pú-
blicas 
O auditor de controle externo do TCE-ES, Anderson Uliana Rolim (Secex/Engenharia) foi 
eleito presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, para o biênio 
2019-2020 | http://bit.ly/2SZj1Cx 

TCE-MA | TCE maranhense participará de diagnóstico nacional sobre obras paralisa-
das 
O conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, presidente do TCE maranhense, partici-
pou de encontro convocado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, com o objetivo 
de discutir a situação das obras paralisadas em todo o país e as condições do sistema pri-
sional brasileiro | http://bit.ly/2ScTgib 

TCE-MT | Fiscais de contrato da Secretaria Municipal de Obras de Cuiabá são multa-
dos 
Foi detectada a liquidação irregular de despesas de obras sem a devida cobertura do 
Contrato nº 5912/2012. De acordo com a auditoria, não há qualquer relação entre a Rua 
Machado de Assis no bairro Santa Cruz I e o contrato, a não ser a medição declaratória 
dos fiscais | http://bit.ly/2S7sCY8 

TCE-MT | Ex-gestor e servidores são multados por falhas em obra pública de Colniza 
Foram encontrados indícios de superfaturamento, erros na habilitação das empresas, no 
processo licitatório e na participação de empresas sem comprovação de qualificação 
técnica e sem registro no CREA – MT | http://bit.ly/2QETEJH 
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TCE-MS | Descarte de resíduos sólidos avança no Mato Grosso do Sul 
Os resultados alcançados nos últimos anos com o desenvolvimento do Programa de Apri-
moramento da Gestão de Resíduos Sólidos foram apresentados a prefeitos e técnicos das 
administrações municipais | http://bit.ly/2T4KnHF 

TCE-MS | TCE-MS apresenta avanços do Programa de Resíduos Sólidos em evento Pre-
feitura Destaque 
Técnicos do TCE-MS realizaram visita técnica em todos os municípios e consolidaram o 
diagnóstico de situação da destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Estado | 
http://bit.ly/2rNKUlt 

TCE-MS | Artigo de servidores do TCE-MS é destaque no XVIII SINAOP 
“Análise da eficiência da coleta seletiva e da unidade de triagem de resíduos sólidos de 
Campo Grande/MS” é o artigo apresentado pelo engenheiro ambiental do TCE-MS, Fer-
nando Silva Bernardes | http://bit.ly/2BxdUm9 

TCE-TO | Tribunal participa do XVIII SINAOP 
Do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), participaram os auditores de Controle Ex-
terno Ikaro Peres Cunha, Joselito Alves e Thiago Dias de Araújo e Silva | http://bit.ly/
2Ltno6p 

TCE-TO | TCE-TO divulga relação de obras paralisadas no Tocantins 
O levantamento foi realizado pela Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscali-
zação de Obras e Serviços de Engenharia (CAENG), que constatou um total de 506 obras 
paralisadas | http://bit.ly/2PP1URT 

TCE-RS | TCE-RS suspende acordo referente a obras no Complexo da Arena do Grê-
mio 
A decisão é do conselheiro Cezar Miola, relator de Inspeção Especial que apura fatos 
ocorridos nos exercícios de 2012 a 2018 referentes às exigências de compensação ambi-
ental e urbana necessárias para viabilizar a conclusão do empreendimento “Complexo da 
Arena do Grêmio” | http://bit.ly/2CreN1a 

TCE-PB | 1ª Câmara imputa débito de R$ 1,3 milhão a ex-prefeito por despesas irre-
gulares com obras 
A decisão decorreu de análise para verificação das despesas em obras de construção de 
açudes e passagem molhada, recuperação de estradas vicinais e vias urbanas, e edifica-
ção de uma creche | http://bit.ly/2T5J8bf 

TCE-PR | TCE-PR audita obras de pavimentação de Itaipulândia que são alvos de de-
núncia 
A auditoria abrange obras em seis vias urbanas e três estradas rurais do município. Os 
resultados da auditoria serão utilizados em instrução que apura denúncia recebida pelo 
TCE-PR sobre possíveis irregularidades nessas obras | http://bit.ly/2Gwfz11 
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TCE-PR | Recurso: Pleno reduz valor a ser restituído pela prefeita de Colombo e en-
genheiro 
Prefeita e engenheiro civil deverão restituir, solidariamente, R$ 52.174,08 ao cofre deste 
Município da Região Metropolitana de Curitiba, corrigidos monetariamente desde 2004. 
O valor se refere à quantia desviada de obras da Escola Municipal João Batista Stocco | 
http://bit.ly/2PQDp6X 

TCE-PR | TCE audita programa de conservação de rodovias do DER-PR 
Foi dado início à coleta de amostras de pavimentação asfáltica em 10 trechos de rodovi-
as estaduais não pedagiadas, nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, cuja manutenção 
está a cargo do DER-PR, por meio de programa que envolve cerca de R$ 2 bilhões | 
http://bit.ly/2A6jPOT 

TCE-PI | TCE-PI realiza seminário sobre execução de obras para servidores da PMT 
O seminário “Aspectos Relevantes na Contratação e na Execução de Obras Públicas” foi 
ministrado por técnicos da Diretoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 
do TCE (DFENG/TCE-PI) e parceiros | http://bit.ly/2R8v439 

TCE-RN | Gilberto Jales defende atuação dos órgãos de controle na questão dos resí-
duos sólidos em simpósio na PB 
O presidente do TCE-RN, Gilberto Jales, defendeu o debate nacional acerca da fiscaliza-
ção dos órgãos de controle no serviço de destinação dos resíduos sólidos urbanos ao pre-
sidir mesa no XVIII Simpósio Nacional de Auditoria em Obras Públicas (Sinaop) | http://
bit.ly/2RbPzMr 

TCM-SP | Conferência internacional recebe trabalho de pós-graduandos da Escola de 
Contas do TCM  
O tema do projeto de pesquisa do TCC tratou do “Controle social de obras públicas: di-
retrizes para a elaboração de um aplicativo” | http://bit.ly/2CrkPPm 

TCM-SP | Nota à Imprensa sobre consulta do Prefeito por diagnóstico da situação de 
pontes e viadutos  
O TCM respondeu afirmativamente à Consulta do Prefeito Municipal sobre a possibilidade 
de contratação emergencial de laudos de engenharia para avaliação das condições estru-
turais das pontes e viadutos na cidade de São Paulo, com o dever de motivar, em cada 
obra, a urgência e o cumprimento dos demais requisitos legais | http://bit.ly/2T53JMP 

TCM-RJ | TCMRJ compartilha experiência no maior evento sobre auditorias de obras 
Estudo de caso do Tribunal de Contas carioca foi apresentado durante o VIII Sinaop, mai-
or evento do país nesta área, que realiza-se até amanhã (9 de novembro) | http://
bit.ly/2Sj79M1
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