
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 20 de Janeiro a 10 de Fevereiro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul é o mais novo filiado do Ibraop 
O TCE-MS é o mais novo filiado do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
(Ibraop). O conselheiro presidente Iran Coelho das Neves assinou o novo modelo de Ter-
mo de Filiação, que foi publicado esta semana | http://bit.ly/2Rt7mOC 

IBRAOP | TCM-GO e TCDF se filiaram ao Ibraop por mais 5 anos 
Os Tribunais de Contas do Município de Goiás (TCM-GO) e do Distrito Federal (TCDF) se 
filiaram ao Ibraop. O novo modelo do Termo de Filiação garante a parceria entre as insti-
tuições por cinco anos a partir de 2020 | http://bit.ly/2tKQjyk 

SITES DE NOTÍCIAS   ______________ 

G1 SP | Vereadores fiscalizam andamento de obras públicas em Presidente Prudente 
Primeiro local visitado nesta quinta-feira (6) foi a Praça da Bandeira, no Centro da cida-
de, para a vistoria da reforma do Camelódromo, que teve início no dia 6 de janeiro | 
https://glo.bo/2Sz7Cee 

G1 SP | TJ-SP mantém condenação por contratação de empresa de pais de servidor 
para obra pública em Elias Fausto 
Segundo ação, empreiteira é dos pais do então presidente da Comissão de Licitação e 
não sofreu penalidades após atrasos; outros dois servidores e donos da construtora foram 
penalizados | https://glo.bo/2UGFOHx 

G1 SP | Chuva provoca alagamento no Centro de São Bernardo do Campo seis meses 
depois de prefeitura entregar Piscinão do Paço 
Obra começou em 2013 e custou R$ 353 milhões. Promessa da administração pública era 
acabar com as enchentes históricas que acontecem na região central do município | 
https://glo.bo/2UGeYz5 

G1 SP | Marginais concentraram alagamentos em SP; solução não está em obras nos 
rios Pinheiros e Tietê, diz especialista 
Dos 89 pontos de alagamento ativos às 15h, 24 estavam localizados nas marginais Tietê e 
Pinheiros. Engenheiros avaliam que solução para alagamento das marginais está em cór-
regos e rios secundários | https://glo.bo/37mTQAV 

A CIDADE ON | TCE-SP quer adiar início de concessão de transporte e estudo econô-
mico 
Tribunal listou 17 recomendações para o novo edital, que foi suspenso no ano passado 
pelo órgão e também a Justiça | http://bit.ly/2UHfZHh 
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G1 PR | TCE-PR determina devolução de R$ 597 mil pagos em construção de centro 
de educação em Ibaiti 
Segundo o Tribunal de Contas, empresa recebeu recursos estaduais de forma irregular. 
Decisão é referente à Operação Quadro Negro, que investiga desvios em obras de escolas 
públicas | https://glo.bo/2tLQ4TF 

Meio Dia Paraná | Tribunal de Contas aponta atraso na obra da nova cadeia pública 
de Londrina 
Conforme relatório do tribunal apenas 3% da obra foi executada. Prazo para conclusão 
do prédio é novembro de 2020 | http://bit.ly/2UJFwzM 

Boa Noite Paraná | Relatório do TCE aponta falhas em obras de presídios no Paraná 
Em Ponta Grossa, apenas 7,3% da obra da cadeia pública está pronta | http://bit.ly/
3bnMzE5 

Boa Noite Paraná | Moradores cobram retomada de obra pública na zona norte de 
Londrina 
Bronca no Alto da Boa Vista chegou através do nosso whatsApp | http://bit.ly/33kMjjT 

G1 PR | MPF pede aumento da pena de integrante do governo Richa e operador fi-
nanceiro em processo sobre obra da PR-323 
Ex-chefe de gabinete do ex-governador do Paraná, operador financeiro e quatro funcio-
nários da Odebrecht foram condenados em janeiro; Richa não era réu nessa ação da 
Operação Piloto | https://glo.bo/2voQlfE 

MGTV 1 | Lote com promessa de obra pública em Araxá está abandonado 
As secretarias de Obras Públicas e Serviços Urbanos informaram que todas as áreas insti-
tucionais do município são atendidas com serviços de manutenção ao longo do ano. Este 
local também receberá em breve poda e capina, de acordo com o Executivo | http://
bit.ly/2vrW58r 

Jl2 | Duas obras públicas recém entregues pelo Governo ja precisam de reparos 
Uma em Bragança e outra em Salinas, região nordeste do estado | http://bit.ly/3bvfSog 

G1 DF| Operação investiga suspeita de superfaturamento em obras públicas no DF 
Força-tarefa cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em empresas e órgãos do DF, 
na manhã desta quinta-feira (6). Prejuízo estimado é de R$ 8,2 milhões aos cofres públi-
cos | https://glo.bo/3bpU2Cu 

RJ Inter TV | Alunos de Cabo Frio, RJ, protestam contra obras não terminadas em es-
cola pública 
Aulas começam na próxima segunda-feira (10) e obras na escola ainda não foram finali-
zadas | http://bit.ly/2SkJM7f 

Bom Dia Fronteira | Projeto de Lei veda inauguração de obras públicas municipais 
incompletas 
Decisão ocorreu na primeira sessão do ano da Câmara de Presidente Prudente | http://
bit.ly/2SgSzqF 
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Bom Dia Tocantins | Relatório do TCE mostra que o estado tem mais de 500 obras 
públicas paradas 
Relatório do TCE mostra que o estado tem mais de 500 obras públicas paradas | http://
bit.ly/2OJPgpK 

Bom Dia Tocantins | Última audiência pública discutiu mudanças nos códigos de pos-
tura e obras em Palmas 
Última audiência pública discutiu mudanças nos códigos de postura e obras em Palmas | 
http://bit.ly/2OKap37 

G1 TO | Obra de apartamentos fica abandonada por sete anos e vira 'floresta' 
Relatório feito pelo Tribunal de Contas do Estado aponta que o Tocantins tem 536 obras 
públicas paradas. Só em Palmas são 14 construções inacabadas, sendo que a maioria é 
de escolas | https://glo.bo/2SDjbRp 

Bom Dia Pará | Prefeitura de Pau D'Arco diz não ter como concluir obras públicas 
Prefeitura de Pau D'Arco diz não ter como concluir obras públicas | http://bit.ly/3btoZ-
pr 

G1 PB | Aplicativo criado na PB permite que pessoa com deficiência visual fiscalize 
obras públicas 
Usuários do 'BlindHelper App' têm acesso a vistas aéreas captadas de drones, que se mo-
vem em todas as direções, com base no mapa da Paraíba | https://glo.bo/31JXGm6 

Jornal do Almoço SC | Renato Igor comenta sobre falta de manutenção de obras pú-
blicas 
Renato Igor comenta sobre falta de manutenção de obras públicas | http://bit.ly/
2w08Ebp 

Jornal da EPTV | Moradora reclama de rua esburacada em Bonfim Paulista, distrito 
de Ribeirão Preto 
Secretaria de Obras Públicas descumpriu promessa de recapeamento para o início deste 
ano | http://bit.ly/2vk1crw 

Jornal do Almoço RS | Estado assina Parceria Público Privada para obra em contorno 
rodoviário 
Construção entre a ERS-305 e a ERS-342 deveria acontecer há cerca de 20 anos | http://
bit.ly/2tR9Nl2 

DF2 | Justiça decide que GDF não deve fazer pagamentos ao Centrad 
Decisão foi do juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública, para quem qualquer eventual repasse 
de valores para a obra inacabada seria "medida ilícita” | http://bit.ly/3bxxS1o 

Infonet | TCE-SE suspende obras da ponte destruída por chuvas em Santa Rosa 
Ponte no município de Santa Rosa de Lima, que foi destruída pelas fortes chuvas ocorri-
das em julho do ano passado na região | http://bit.ly/2Szg39o 
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Infonet | TCE identifica 24 obras paralisadas em Sergipe avaliadas em R$ 47 mi 
Foi autorizada a autuação, como processos de auditoria de engenharia, de 24 documen-
tos referentes a obras paralisadas no Estado de Sergipe cujos recursos envolvidos, consi-
derados os valores originais dos contratos, totalizam R$ 47.377.356,98 | http://bit.ly/
2SEEemI 

ESTADO DE MINAS | TCE dá 48 horas para governo Doria explicar edital de comunica-
ção de R$ 15,8 mi 
Em resposta, o governo afirma que 'vai prestar todos os esclarecimentos ao TCE sobre a 
absoluta legalidade, transparência e lisura da respectiva licitação, cujo modelo é exa-
tamente o mesmo já utilizado em diversas outras administrações públicas e esferas de 
poder’ | http://bit.ly/3bsD06P 

Diário de Pernambuco | Projeto de lei ameaça ofensiva contra os lixões em Pernam-
buco 
Uma política ambiental bem-sucedida em Pernambuco corre o risco de retroceder. Quem 
faz o alerta é o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) | http://bit.ly/
3bwrvuX
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