
Notícias de interesse do Ibraop

- de 12 a 23 de junho -

RELEASES DO IBRAOP ______________________

Ibraop | Ibraop disponibiliza arquivo das apresentações do Enaop 2017

Os arquivos das apresentações das conferências, palestras e minicursos ministrados no Encontro 

Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas já estão disponíveis | http://bit.ly/2t4ixCn

SITES DE TCS E PARCEIROS _________________

CGU | CGU e PF combatem desvios de recursos federais no Piauí

Operação Pastor investiga fraudes em obras públicas no município de Dom Inocêncio (PI). Prejuízo 

apurado é de mais de R$ 5 milhões | http://bit.ly/2t4xpQJ

TCU | Norma que prevê prorrogação antecipada dos contratos de arrendamentos de portos é 

falha

Lacuna permite às empresas iniciar obras antes da aprovação do projeto executivo pela Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários | http://bit.ly/2tY7wyP

TCU | Campo de futebol do Sesc em Manaus pode ter tido superfaturamento

Em visitas às obras do campo de futebol, o TCU confrontou informações constantes do relatório de 

acompanhamento do Sesc com os serviços efetivamente executados. Foram constatados indícios 

de superfaturamento no valor de R$ 1,5 milhão | http://bit.ly/2tYz7QC

TCE-GO | Projetos básicos de obras devem obedecer a parâmetros mínimos

A Resolução Normativa aprovada pelo TCE-GO, na ultima quarta-feira (21/jun), adota as diretrizes 

constantes da Orientação Técnica (OT IBR 01/2006), do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas (Ibraop) - OT IBR 01/2006 | http://bit.ly/2s0wscz
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TCE-ES | Ex-prefeito e servidores de Marataízes condenados a devolver recursos

Devido à irregularidade constatada na construção da sede da prefeitura municipal de Marataízes, o 

TCE condenou gestores à época e a empresa JCC Construtora e Incorporadora Ltda a devolverem 

aos cofres públicos o valor equivalente a 17.619,00 VRTE | http://bit.ly/2t4sQ9C

TCE-TO | MPC recomenda que administradores públicos preencham dados de licitações e obras

Os representantes têm até 10 dias para informar os dados relativos aos procedimentos licitatórios,  

inclusive as dispensas e inexigibilidades, contratos, aditivos, apostilamentos e medições, além das 

adesões a atas de registro de preços | http://bit.ly/2t4f0UJ

TCE-MS | Gestão de Resíduos Sólidos do TCE será apresentado em Fórum Internacional

O Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos do TCE-MS é uma iniciativa inédita 

entre  os  Tribunais  de  Contas  do  País.  O  responsável  pela  apresentação  do  trabalho  será  o 

engenheiro ambiental do Tribunal, Fernando Silva Bernardes | http://bit.ly/2t0BWn1

TCE-PR | TCE investiga aluguel de R$ 500 milhões a ser pago pela Sanepar em obras no Litoral

O  contrato  prevê  pagamento  superior  a  R$  2  milhões  mensais  de  aluguel  à  Goetze  Lobato 

Engenharia Limitada, durante 20 anos após a conclusão das obras, para remunerar o investimento 

feito pela empresa | http://bit.ly/2sA4z9H

TCE-PR | Ministros do STJ serão palestrantes do 2º Fórum de Controle Externo do TCE-PR

Dois ministros do Superior Tribunal de Justiça serão palestrantes do 2º Fórum de Controle Externo 

do TCE-PR, um dos maiores eventos gratuitos de capacitação sobre a gestão pública realizados 

neste ano no Brasil | http://bit.ly/2tDq489

TCE-PR | Com apoio do Crea, TCE fiscaliza obras paradas em 30 municípios do Paraná

A partir da conferência prévia, executada por fiscais do Crea-PR em 30 municípios, o TCE-PR está 

iniciando auditorias nos cinco em que ficou confirmada a existência do maior número de obras  

paralisadas | http://bit.ly/2t0uRCL
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TCE-RJ | Liberado edital para compra de asfalto em Friburgo

A  Prefeitura  de  Nova  Friburgo  está  autorizada  a  realizar  licitação  para  a  compra  de  emulsão 

asfáltica catiônica,  no valor estimado de R$ 1.245.180,00, para uso da Secretaria Municipal  de 

Obras. O certame estava adiado por determinação do TCE | http://bit.ly/2tYdW0K

TCE-PE | Atuação do TCE gera economia de 3,6 milhões em licitação de Águas Belas

Durante a auditoria,  a  equipe técnica da Gerência de Auditorias  de Obras  Municipais  do TCE, 

identificou irregularidades no edital, que poderiam prejudicar a transparência e a economicidade 

da licitação | http://bit.ly/2rLus3M

TCE-PE | Escola de Contas divulga os cursos para o mês de julho

Entre os cursos está a “Elaboração e Análise de Orçamentos de Obras Públicas” a ser ministrado de 

24/07 a 27/07, com carga horária de 20 horas, com o Prof. Elmar Pessoa | http://bit.ly/2t0tIv1

TCM-PA | O Brasil terá Lei Nacional de Governança

O presidente do IRB, conselheiro Sebastião Helvécio, anunciou durante a palestra magna “Controle 

das Políticas Públicas”, na abertura do Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, em Belém (PA), que o Brasil  

passará a contar com uma Lei Nacional de Governança | http://bit.ly/2tY5tuC
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