
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 15 de junho a 5 de julho - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Atricon divulga relatório de obras paralisadas no Brasil 
Trata-se da consolidação de um levantamento executado pelos 33 Tribunais de Contas do 
país, entre os dias 15 de fevereiro e 15 de março deste ano. Em razão do exíguo prazo 
foi utilizada, como metodologia, uma pesquisa declaratória | http://bit.ly/2ZEnBd0 

IBRAOP  | Diretoria do Ibraop divulga agenda atualizada de compromissos 
De visitas a Tribunais de Contas a reuniões, confira a extensa agenda de compromissos 
da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) 
para os próximos meses | http://bit.ly/2x24T2F 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

Fantástico | Obras inacabadas pelo país são flagrantes de dinheiro público sendo jo-
gado fora 
Reportagem especial mostra o fracasso de obras bilionárias e como esse desperdício afe-
ta a vida de milhares de brasileiros | https://glo.bo/2XooWHY 

Confira a íntegra da reportagem no link | http://bit.ly/2RXQ76o 

Bom Dia Brasil | Levantamento mostra que país tem mais de 130 obras paralisadas na 
área de saúde 
Um retrato da crise: um gasto de R$ 1 bilhão, com dinheiro público, e obras que nunca 
saíram do papel | http://bit.ly/2L2Vpgs 

G1 Economia | Obras de Angra 3 só serão retomadas em 2020, diz ministro de Minas 
e Energia 
Bento Albuquerque vinha prevendo a retomada das obras para o segundo semestre de 
2019. Alvo de denúncias, usina nuclear está com as obras paralisadas desde 2015 | 
https://glo.bo/2Xp1uW9 

G1 Política | Judiciário deve concluir em julho mapeamento de obras públicas parali-
sadas, diz Toffoli 
Presidente do STF participou da instalação de uma comissão da Câmara dos Deputados 
que vai acompanhar projetos parados pelo Brasil | https://glo.bo/2RX8EzS 

Folha de S. Paulo | Câmara aprova texto-base de lei que aumenta limite para contra-
tações sem licitação 
Limite de dispensa de licitação passa a ser de até R$ 100 mil em obras de engenharia e 
de R$ 50 mil para serviços | http://bit.ly/2xz5NDQ 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

http://bit.ly/2ZEnBd0
http://bit.ly/2x24T2F
https://glo.bo/2XooWHY
http://bit.ly/2L2Vpgs
https://glo.bo/2Xp1uW9
https://glo.bo/2RX8EzS
http://bit.ly/2xz5NDQ


G1 | MPF aponta que uso do 'tatuzão' nas obras da Linha 4 do metrô deixou orça-
mento mais caro 
Alterações no trajeto encareceram em mais de 11 vezes o valor da obra. Em 1998, pro-
jeto foi orçado em R$ 880 milhões, passou para R$ 3 bilhões e, quando foi inaugurada, 
obra somou R$ 9,6 bilhões | https://glo.bo/2YBfuxx 

BATV | Porto de Salvador passa por obras de ampliação 
Intervenções devem ser concluídas em 2020. Estima-se que, após reforma, capacidade 
de entrada e saída de mercadorias será dobrada | http://bit.ly/2JgEULH 

Bom Dia Ceará | Prefeitura de Fortaleza lança pacote de obras 
Veja o comentário de Inácio Aguiar | http://bit.ly/2XtDgyT 

G1 CE | Pacote de investimento de R$ 1,5 bilhão em Fortaleza prevê mais de 700 
obras em toda a cidade a partir do 2º semestre 
Entre as obras, o pacote prevê implementação do Hospital da Criança e Novo Parque das 
Crianças | https://glo.bo/329YTDb 

JA 2ª Edição | TCE e IFTO fazem parceria para vistoriar obras públicas no Tocantins 
TCE e IFTO fazem parceria para vistoriar obras públicas no Tocantins | http://bit.ly/
2LDqXZW 

JA 2ª Edição | Licitação milionária para manutenção de hospitais é suspensa após 
TCE ver irregularidades 
Mais de 52 milhões de reais era o valor do certame. Planilha unificada não especificava 
como o valor seria gasto | http://bit.ly/2NxECUJ 

G1 TO | Superintendente e filha prestam depoimento em investigação sobre fraude 
em obras públicas 
Os dois foram presos temporariamente em Minas Gerais. Investigação da Polícia Civil do 
Tocantins apura irregularidades em contrato de R$ 29 milhões | https://glo.bo/2XIVXy9 

G1 TO | Operação da Civil prende superintendente de obras em investigação sobre 
reforma da 'Casa Branca' e Palacinho 
Contrato de R$ 29 milhões foi feito com empresa pela Secretaria da Infraestrutura, Ci-
dades e Habitação. Suspeita da Polícia Civil é de que havia subcontratação e pagamento 
de propinas | https://glo.bo/2LDUGly 

Bom Dia GO | Obras do Hospital do Servidor Público devem ser retomadas, em Goiâ-
nia 
A ordem de serviço para a retomada das obras foi assinada pelo governo de Goiás | 
http://bit.ly/2LF0jjh 

G1 GO | Governo anuncia retomada da obra do Hospital do Servidor Público em Goiás 
Além de prometer entrega da unidade em sete meses, Caiado anunciou novidades na 
gestão do Ipasgo. Entre elas, convênios inéditos com a PRF e o TJ | https://glo.bo/
328lWyc 
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G1 SC | Dois fiscais de obras da prefeitura de Blumenau são condenados por corrup-
ção 
Servidores teriam pedido dinheiro para não embargar e emitir multas para o responsável 
de uma ampliação de lanchonete sem os devidos licenciamentos | https://glo.bo/
2XMLPV0 

Bom Dia SC | Audiência pública discute obras de duplicação da BR-470 em Blumenau 
Audiência pública discute obras de duplicação da BR-470 em Blumenau | http://bit.ly/
323EEaa 

G1 RS | Valor gasto com obras públicas paralisadas no RS soma R$ 300 milhões, apon-
ta TCE 
Levantamento foi feito junto a órgãos municipais e estaduais; nem todos responderam. 
Dados obtidos mostram que a maior parte das obras paradas está concentrada na área 
da educação | https://glo.bo/2XIzq4s 

CBN Curitiba | Tribunal de Contas determina devolução de R$ 348,7 mil pagos por 
obra de escola em Tamandaré 
Tomada de contas foi instaurada para apurar a irregularidade nos pagamentos por obras 
no Colégio Estadual Ambrósio Bini, no Município de Almirante Tamandaré | http://bit.ly/
2LFCS9F 

G1 PA | Em Faro para inauguração de obras públicas, governador anuncia obras para 
o município 
Reformas de escolas, asfaltamento de ruas e ampliação do abastecimento d’água estão 
entre os benefícios | https://glo.bo/2XMu7kA 

TV Jornal PE | TCE cobra mais agilidade na conclusão das obras do Canal do Fragoso 
As obras do Canal do Fragoso, em Olinda, tiveram início em 2013 e, até agora, o canal 
continua causando transtornos aos moradores da região, principalmente em épocas de 
chuvas, quando transborda | http://bit.ly/2S3G8Ne 

Bom Dia Rio | Atrasos na obra do BRT Transbrasil já geraram R$ 730 milhões de pre-
juízo aos cariocas, diz TCM-RJ 
Implantação do corredor para ônibus começou em novembro de 2014 e deveria ter ter-
minado em maio de 2017. Relatório aponta perdas no trânsito, na segurança e no meio 
ambiente| https://glo.bo/2RXuEKS 

RJ Inter TV 1Ed | Defensoria Pública recomenda prorrogação do prazo de demolição 
de obras em Petrópolis 
Prorrogação da demolição de casas irregulares em conjunto habitacional foi feita sob o 
argumento de que não houve estudo técnico e esclarecimento de motivos | http://
bit.ly/2XS6kzu 

Bom Dia Cidade | TCE aponta 41 obras paradas ou atrasadas em 10 cidades da região 
central 
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Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) aponta que em 10 
cidades da região Central tem mais de 40 obras paradas e atrasadas | http://bit.ly/2Xn-
ge84 

G1 SP | Mogi conclui obras de alargamento de calçadas no entorno da Apae da cidade 
Trânsito de veículos e linhas de ônibus que passam no local voltam ao normal nesta sex-
ta-feira (5). Sinalização e limpeza das ruas ainda serão feitas nos próximos dias | 
https://glo.bo/2XLmcnv 

G1 CE | Camilo Santana destina mais de R$ 200 milhões para recuperar mais de 
1.700 km de rodovias do CE 
As obras estão autorizadas e devem contemplar as estradas mais acessadas e as turísti-
cas, como a CE-085 | https://glo.bo/2XLkORT 

G1 ES | Interdição do Terminal de Itaparica completa um ano e sem prazo para obras 
acabarem no ES 
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) informou que o projeto do novo 
terminal está em fase de estudo. Local está desativado desde julho de 2018 | https://
glo.bo/32aWk3J 

G1 MG | Aprovado projeto que autoriza Prefeitura a fazer financiamento para obras 
de saneamento em Uberaba 
Projeto foi aprovado nesta quarta-feira (3). Luiz Guaritá Neto, presidente da Codau, es-
teve na Câmara e acompanhou a votação | https://glo.bo/2L2xc9Z 

G1 MG | Obras de trincheira no trevo do Bairro Taiaman em Uberlândia são retoma-
das 
Entre anúncios de início das obras e adiamentos, situação do local está desde 2012 sem 
solução. Moradores reclamam sobre o perigo na travessia | https://glo.bo/2Yw6dH0 

G1 MG | Cinco anos após queda de viaduto matar dois em BH, prefeitura diz que obra 
não era necessária 
Uma das vítimas, Hanna Cristina dos Santos, de 24 anos, era motorista da linha S70. 
‘Bate sempre uma tristeza quando eu passo aqui’, disse o irmão dela, que ainda faz o 
mesmo trajeto diariamente | https://glo.bo/2RW7qoB 

G1 MT | Série 'VLT é hora de decidir' mostra detalhes da obra que já custou R$ 1 bi-
lhão em dinheiro público e está parada 
Só 6 dos 22 km previstos foram concluídos e até agora já foram gastos R$ 1,066 bilhão. A 
obra começou em 2012 e deveria ficar pronta em 2014 para a Copa do Mundo | https://
glo.bo/2xxvxR3 

G1 MT | Parcela de empréstimo para construir o VLT na Grande Cuiabá é de R$ 12,2 
milhões ao mês; trem deveria estar rodando desde 2014 
Obra já custou mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. A parte construída em Várzea 
Grande é a que está mais avançada | https://glo.bo/2xxIV80 
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G1 SP | 113 obras públicas estão paradas em 32 cidades da região somando R$ 223,8 
milhões, diz TCE-SP 
Há obras nos setores de educação, saúde, mobilidade urbana e segurança pública | 
https://glo.bo/2XLWuz5 

G1 DF | Obras na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto começam neste 
fim de semana, diz vice-governador do DF 
Estrutura está interditada desde 26 de junho. Segundo governo, intervenções devem du-
rar 90 dias | https://glo.bo/2XPG8Wi 

DF1 | DER começa obras na DF-001 
O Departamento de Estradas Rodagem do Distrito Federal o alargamento da DF-001 do 
Pistão Norte até a BR-080, em Brazilândia | http://bit.ly/2XntGc8 

Metrópoles |  Consórcio da Arenaplex quer arrecadar R$ 3 bi e gerar 4 mil empregos 
A concessão terá 35 anos de duração e pretende levar cinema, restaurantes e casas no-
turnas para a área central de Brasília | http://bit.ly/2XrA5mL 

Correio Braziliense | Com risco de desabamento iminente, Rodoviária do Plano Piloto 
terá trânsito interditado 
Para evitar acidentes e mortes, o governo decidiu interditar completamente o trânsito 
em uma das vias da plataforma superior da Rodoviária | http://bit.ly/2L2Oyn9
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