
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 24 de Fevereiro a 13 de março - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | TCU confirma apoio ao Ibraop na realização do XIX SINAOP 
O XIX SINAOP será realizado no Instituto Serzedello Corrêa (ISC), entre os dias 14 e 18 de 
setembro desde ano, em Brasília (DF) | http://bit.ly/2Q28ckb 

IBRAOP | Ibraop realiza primeira reunião do ano do Grupo Técnico de Rodovias 
A primeira reunião do grupo técnico responsável pela elaboração de procedimentos de 
auditoria sobre Obras Rodoviárias do Ibraop foi realizada de 9 a 11 de março, na sede do 
TCDF, em Brasília | http://bit.ly/2TR2enj 

IBRAOP | Grupo Técnico do Ibraop irá  elaborar procedimentos de Auditoria de Obras 
Públicas de Esgotamento Sanitário 
Um novo grupo técnico do Ibraop foi criado para elaborar Procedimentos de Auditoria de 
Obras de Esgotamento Sanitário. O ato da Diretoria Executiva foi publicado no dia 9 de 
março | http://bit.ly/2vLblOz 

IBRAOP | Nova Orientação Técnica do Ibraop será sobre Projeto Executivo de Obras 
Públicas 
O IIbraop, criou o subcomitê para elaboração de nova OT com o objetivo de estabelecer 
requisitos de conteúdo e amplitude do Projeto Executivo na contratação e execução de 
obras públicas | http://bit.ly/2TPGCaW 

IBRAOP | TCE de Santa Catarina assina novo Termo de Filiação ao Ibraop 
O novo modelo do Termo de Filiação foi assinado pelo TE-SC e garante a parceria entre 
as instituições por cinco anos, portanto, até 2024 | http://bit.ly/2vdKrOY 

IBRAOP | Membro do Conselho Deliberativo do Ibraop defende, em Portugal, fiscali-
zação de obras públicas 
O engenheiro civil João César Bezerra de Menezes, auditor de Control e Externo do TCE-
PB apresentou o trabalho em janeiro, durante sua participação no curso de 'Governança 
e Combate à Corrupção na Administração Pública’ da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa | http://bit.ly/2w4CZpM 

SITES DE NOTÍCIAS   ______________ 

G1 AC | Após operação da PF, TCE apura supostas irregularidades em contrato de 
ONG com prefeitura do AC 
O TCE quer apurar possíveis irregularidades no termo de cooperação firmado entre a 
prefeitura de Cruzeiro do Sul e a ONG CBCN, responsável pela coleta e tratamento dos 
resíduos sólidos de lixo da cidade | https://glo.bo/2vj5XSk 
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G1 AC | TCE investiga contratos suspeitos do Depasa com empresas responsáveis por 
obras no AC 
Gestores e empresários citados têm um prazo de 15 dias para apresentarem suas defesas 
ou justificativas | https://glo.bo/2U82GxP 

G1 MG | Vereadores de Uberlândia aprovam proibição de inauguração e entrega de 
obras públicas inacabadas 
Projeto de Lei foi votado em segunda discussão nesta segunda-feira (9) e segue para ava-
liação do prefeito | https://glo.bo/2INdXyi 

G1 SP | Retomada das obras do trecho Norte do Rodoanel, que passará por Arujá, 
será tema de audiência pública 
Serviços deveriam ter sido entregues em 2016, mas foram interrompidos após irregulari-
dades. Atualmente, o cenário do canteiro de obras é de abandono | https://glo.bo/
2Wbt7VW 

G1 PE | Dez trabalhadores mantidos em condição análoga à de escravidão em obra 
pública são resgatados em Olinda 
Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), o grupo vivia em uma casa sem condi-
ções de higiene. As pessoas recebiam R$ 400 por mês e dormiam no chão | https://glo.-
bo/3cWbzCV 

BD RN | Audiência Pública discute obras em Ponta Negra 
O processo de erosão na praia de Ponta Negra foi o tema da audiência na Assembleia Le-
gislativa | http://bit.ly/3cYQ2d2 

CETV 2ª Edição | Superintendência de Obras Públicas diz que encosta não tem risco 
de desabamento 
A Superintendência de Obras Públicas informou que um muro de contenção está sendo 
feito | http://bit.ly/3aXKcqf 

G1 PA | Justiça de Parauapebas detecta ilegalidade em contratação de construtora e 
suspende licitação da prefeitura 
A licitação prevê a realização de obras de macro e microdrenagem do sistema viário, de 
esgotamento sanitário, de urbanização e de iluminação pública | https://glo.bo/
38Q0ujN 

G1 ES | Governo publica edital para contratar obra de ampliação na Terceira Ponte, 
no ES 
Propostas serão recebidas até o final de abril e devem, obrigatoriamente, contemplar a 
construção de mais uma faixa em cada sentido, ciclovia e proteção contra suicídios | 
https://glo.bo/3cYRLyQ 

ESTV 2ª Edição | Governo publica edital para contratar obra de ampliação na Tercei-
ra Ponte, no ES 
Propostas serão recebidas até o final de abril e devem, obrigatoriamente, contemplar a 
construção de mais uma faixa em cada sentido, ciclovia e proteção contra suicídios | 
http://bit.ly/2U3XAlV 
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D24AM | TCE-AM terá unidade móvel de fiscalização asfáltica e de solo 
Unidade vai aferir a qualidade asfáltica e do solo nas obras públicas de pavimentação | 
http://bit.ly/39QGGy3
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