
Notícias de interesse do Ibraop 

- 30 de janeiro a 15 de fevereiro - 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

G1 DF | Tribunal de Contas autoriza DF a continuar concessão do estádio Mané Gar-

rincha 

Processo está parado há um ano. Tribunal impôs condição: governo terá que revisar valo-

res do contrato a cada cinco anos | https://glo.bo/2EciQzm 

Correio Braziliense | TCDF libera licitação e governo fará PPP do Estádio Mané Gar-

rincha 

Em sessão realizada nesta quinta-feira (14/02), os conselheiros entenderam que a Agên-

cia de Desenvolvimento de Brasília (Terracap) esclareceu a maioria dos pontos questio-

nados pela Corte.  | http://bit.ly/2N6CHme 

DESTAK JORNAL | TCDF libera licitação para concessão do Mané Garrincha 

Com a liberação, o GDF poderá fazer a concessão do estádio, do ginásio Nilson Nelson e 

do parque aquático Cláudio Coutinho à iniciativa privada | http://bit.ly/2Ecu6f7 

METRÓPOLES | Tribunal de Contas libera licitação do Mané Garrincha 

Certame da Arenaplex, que inclui ginásio e complexo aquático, estava suspenso desde 

março de 2018 devido a problemas em edital da Terracap 

G1 DF | Aparelho que detecta câncer está encaixotado há seis anos no Hospital de 

Base 

Pet Scan custou US$ 1,4 mi ao GDF, mas nunca foi usado por falta de espaço adequado. 

TCDF determinou a Secretaria de Saúde apresente um estudo para o funcionamento do 

aparelho | http://bit.ly/2DL0u7f 

G1 DF | Falhas no controle da captação de água podem levar a nova crise hídrica, diz 

Tribunal de Contas do DF 
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Relatório mostra que Agência Reguladora de Águas 'desconhece quantas outorgas foram 

concedidas por ela mesma'. Adasa nega situação | https://glo.bo/2N5GFvB 

G1 DF | Pontes e viadutos sem manutenção no DF 

O Tribunal de Contas do DF aponta que, pelo menos, 6 pontes e viadutos deveriam ter 

passado por reformas, desde 2011. Mas nada foi feito até agora. A direção do DER infor-

mou que vai contratar uma empresa para avaliar todas as estruturas | http://bit.ly/

2BB87wM 

BD DF | Tribunal de contas cobra manutenção em pontes e viadutos do DF 

Segundo técnicos do TCDF, pelo menos 6 pontes e viadutos estão sem manutenção desde 

2011. A direção do DER respondeu que vai contratar uma empresa para avaliar as condi-

ções das estruturas | http://bit.ly/2SSFiWf 

Correio Braziliense | Tribunal de Contas determina melhorias na fiscalização do uso 

da água 

Auditoria do Tribunal de Contas do DF aponta erros na fiscalização realizada pela Adasa | 

http://bit.ly/2S6pvP8 

CBN | Auditoria do TCDF aponta falhas da ADASA na fiscalização dos recursos hídricos 

Especialista da UNB, Henrique Marinho Leite Chaves, diz que a resolução dos problemas 

é essencial para evitar um novo racionamento no DF | https://glo.bo/2GLxW0c 

METRÓPOLES | Licitações do GDF no valor de R$ 55 milhões são investigadas pela 

PCDF 

Segundo a Polícia Civil, apurações indicam conluio em obras contratadas pelas adminis-

trações regionais desde 2011 | http://bit.ly/2EcfUCO 

DF2 | Justiça determina que obras ilegais no Gama sejam retiradas 

No Setor Leste, uma igreja ocupa uma área pública há cinco anos. No Parque Urbano, a 

justiça questionou uma obra em área pública para uso privado | http://bit.ly/2X1QcIy 
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G1 SC | Em protesto, morador destrói parte de obra pública em Nova Veneza 

Obra de drenagem não terminada indigna morador da região que, em protesto, retira 

parte do asfalto danificado | http://bit.ly/2tq34um 

BD MT | Obra pública parada em Tangará da Serra revolta moradores 

Construção, que começou em março de 2018 e custou R$ 570 mil reais, deveria ser um 

Centro de Informações ao turista | http://bit.ly/2NcEExK 

AB TV | Pernambuco tem 1.548 obras públicas paralisadas 

 A informação é do Tribunal de Contas do Estado que divulgou um relatório que revela 

gastos públicos na ordem de R$7, 2 milhões em projetos abandonados | http://bit.ly/

2GsDjSM 

BD PA | Em Marabá, MP realiza audiência pública para esclarecer o projeto das obras 

de dragagem 

O evento será presidido pela Promotora de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urba-

nismo | http://bit.ly/2GLGiVM 

RJ TC | Presos da Cadeia Pública de Resende trabalham em obras na cidade 

Há sete meses, 25 presos estão prestando serviços à comunidade | http://bit.ly/

2X4pqPQ 

G1 ES | #10yearschallenge: confira o que mudou nas obras públicas do ES em 10 

anos 

Brincadeira que compara fotos tiradas há 10 anos com registros atuais fez sucesso nas 

redes sociais. Ideia inspirou o ES1 a fazer o mesmo com as principais obras de Vitória | 

https://glo.bo/2tq4fdr 

G1 SP | Moradores reclamam de obra pública sem conclusão em Bertioga, SP 

De acordo com um morador, a Praça das Canções deveria ter sido entregue em dezembro 

de 2017 | https://glo.bo/2TQf43V 
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G1 SP | Justiça manda paralisar obra da ponte estaiada em São José, SP 

Decisão desta sexta-feira (15) é da 1ª Vara da Fazenda Pública e atende pedido do MP. 

Prefeitura diz que não foi notificada | https://glo.bo/2GrT38v 

RÁDIO CULTURA | Em Foz, TCE-PR lança programa para intensificar fiscalização sobre 

PPPs e Oscips 

Profic foi apresentado na abertura do primeiro curso realizado pelo Tribunal em 2019. 

Somente na região Oeste, convênios irregulares de terceirização de serviços públicos 

desviaram R$ 61 milhões | http://bit.ly/2X1RcfM 

FOLHA ONLINE | Prédio da nova sede da prefeitura passará por auditoria do TCE em 

Guarapari 

De acordo com o vereador Marcos Grijó (PDT), a fiscalização do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo (TCE) deve acontecer entre o final de fevereiro e o início de 

março | http://bit.ly/2EcnRYI 

MAIS GOIAS | TCE aponta superfaturamento de mais de R$ 5 milhões em obras de 

Credeqs em Goiás 

As irregularidades foram encontradas itens e serviços utilizados para a construção das 

unidades de Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e Morrinhos | http://bit.ly/2EdH4sY 

G1 SC | Após placa se desprender, MPSC entra com ação para pedir reforma imediata 

das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles 

Estruturas ligam a Ilha de Santa Catarina à região continental de Florianópolis. Promotor 

afirma que busca garantia de que obra seja iniciada ‘imediatamente' | https://glo.bo/

2DL7vF7 

GAZETA WEB | Crea e TCE firmam convênio para fiscalizar obras públicas em Alagoas 

Conselho também cobra apoio do Tribunal em acompanhar licitações de engenharia nos 

municípios alagoanos | https://glo.bo/2Eb7tre 
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