
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 15 a 31 de março - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Grupo que elabora procedimentos de auditorias em rodovias está reunido 
me Brasília 
O grupo técnico responsável pela elaboração dos procedimentos de auditoria relativa a 
obras rodoviárias está reunido em Brasília, de hoje até esta quarta-feira (3). Essa é a se-
gunda vez em 2019 que os auditores se encontram para dar continuidade ao trabalho | 
http://bit.ly/2VaFePx 

IBRAOP | Projeto de Nova Lei de Licitações foi tema de seminário realizado pelo 
Ibraop 
Uma nova Lei de Licitações e Contratos está prestes a ser aprovada pela Câmara dos De-
putados. Preocupado com o texto controverso do Projeto de Lei nº. 1292/95, o Ibraop 
realizou um seminário para debater o tema junto aos seus associados e servidores do 
TCE-ES | http://bit.ly/2UfKNyS 

IBRAOP | Nova Diretoria Executiva do Ibraop discute proposições de ações para 2019-
2020 
O objetivo é discutir proposições de ações prioritárias a serem apresentadas e debati-
das, nesta terça-feira (26), junto aos membros da Comissão de Ética e dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo | http://bit.ly/2Wm6Dyj 

IBRAOP | Membros da Diretoria Executiva do Ibraop são empossados 
A posse pública dos novos membros da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Au-
ditoria de Obras Públicas para o biênio 2019-2020 foi realizada no dia 25 de março, em 
Vitória | http://bit.ly/2UdHsAv 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

G1 PE | TCE aponta irregularidades no descarte do lixo em municípios de Pernambu-
co 
O TCE divulgou um relatório que aponta irregularidades no descarte de lixo em Pernam-
buco. A tecnologia foi usada para fazer o levantamento e inspecionar lixões e aterros sa-
nitários no Estado : dos 184 municípios, 106 estão irregulares | https://glo.bo/2FK7yBS 

TV Jornal | TCE-PE: número de municípios depositando lixo de forma irregular cres-
ceu 
De 184 cidades pernambucanas, 105 não depositaram os resíduos em aterros sanitários. 
Os danos foram coletados durante inspeções feitas pelos fiscais do TCE de janeiro de-
zembro de 2018 | http://bit.ly/2VdeeiD 
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G1 PE | Polícia bloqueia contas de prefeito de Camaragibe e investiga desvio de R$ 
64 milhões 
Polícia Civil e auditores do TCE realizaram operação que investiga desvios de dinheiro 
público,  fraudes em licitações e irregularidades de execução de contratos, como sobre-
preços e falta de projetos básicos em obras. Os investigados tiveram seus bens bloquea-
dos | https://glo.bo/2VaxSeN 

BD MG | Enchentes e obras são temas de audiência pública sem representantes da 
PBH 
Os problemas de enchentes na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, são conhecidos. Um 
projeto de intervenções para acabar com os alagamentos na região foi apresentado pela 
prefeitura. As obras estão orçadas em R$ 300 milhões | http://bit.ly/2HUZK3Q 

G1 MG | Câmara de Uberaba aprova projeto de lei que proíbe inauguração de obra 
pública inacabada 
Projeto foi aprovado durante sessão plenária desta segunda-feira (25). A proposta segue 
agora para sanção do Poder Executivo | https://glo.bo/2FItCge 

BN PR | Obra para construção da nova cadeia pública de Londrina é licitada 
Construção de 6 mil metros quadrados deve custar até 20 milhões de reais. Projeto se 
arrastava por anos e agora terá 15 meses para ser concluído  | http://bit.ly/2FSe0rZ 

G1 PR | Quadro Negro: Beto Richa, mulher e outros cinco viram réus por obstrução 
de investigação 
Denúncia foi aceita; operação apura desvios de mais de R$ 20 milhões de obras de esco-
las públicas do Paraná | https://glo.bo/2FNIGZQ 

PR Portal | Ação do TCE-PR suspende licitação para gestão de lixo na região de Curi-
tiba 
Uma fiscalização preventiva realizada pelo TCE-PR levou o Consórcio Intermunicipal para 
Gestão de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Curitiba (Conresol) a suspender 
um edital de licitação no valor de R$ 2.286.588.715,00 |  http://bit.ly/2TTk0V0 

G1 PA | Pará possui mais de 250 obras públicas paradas 
Números são do Tribunal de Contas dos Municípios. Juntas obras custam quase um bilhão 
ao Estado. Veja entrevista com o conselheiro presidente do TCM-PA | http://bit.ly/
2V9BHkI 

G1 PA | Pará tem cerca de R$1 bilhão em obras paradas, aponta TCM 
São 255 obras públicas paralisadas em diversas regiões do estado. Ananindeua tem a si-
tuação mais agravante, com 39 obras nesta condição | https://glo.bo/2WNmVAD 

FN SP | Tribunal de Contas do Estado divulga relatório com obras públicas paralisadas 
Presidente Prudente está na lista dos apontamentos, que reúne dados de 29 outros mu-
nicípios | http://bit.ly/2WH1X66 
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G1 SP | Atraso em obras públicas causa transtornos em Boituva, reclamam moradores 
Segundo a prefeitura, obras no caminhódromo deveriam ser concluídas até o dia 12 de 
dezembro  https://glo.bo/2CS2drx 

G1 PI | Operação Águas de Março: obras eram superfaturadas desde 2016, diz promo-
tora 
Investigação do Gaeco apura esquema envolvendo prefeituras e empresários para super-
faturar obras de públicas através de licitações fraudulentas. Segundo promotora, mais 
um gestor pode fazer parte do esquema | https://glo.bo/2HW2C09 

O DIA | TCE-RJ cita diretor da Cedae por irregularidades em contrato milionário 
Carlos Henrique Coelho Braz aparece no relatório do tribunal. Projeto de R$ 25,9 mi-
lhões previa ampliação do sistema de esgoto da lagoa da Barra da Tijuca, na Zona Oeste 
| http://bit.ly/2OHsPQP 

SUL 21 | Sem aval do TCE e do MPC, Prefeitura de Canoas diz que PPP da Corsan 
atende a “critérios legais” 
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em 
Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul solicitou que o Ministério Público de 
Contas investigasse obras no setor de abastecimento de água e saneamento, e a imple-
mentação do projeto das PPPs na Companhia Riograndense de Saneamento | http://
bit.ly/2OHvfin 

RO AoVivo | BLITZ DA SAÚDE: Gestores são convocados a explicar ao TCE situação de 
lixo de pronto-socorro 
O TCE quer ainda imediata revisão das rotinas de recolhimento do lixo hospitalar infec-
tante, para que o recolhimento ocorra diariamente, e não a cada três dias, como ocorre 
atualmente | http://bit.ly/2YSYHqq 

NE 10 | TCE faz levantamento no aterro sanitário de Caruaru 
O aterro municipal, que funcionada até o ano passado, foi desativado, mas tenta um 
novo licenciamento para voltar a funcionar | http://bit.ly/2WJBDbH 
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