
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- Especial 2020 (TCs) e 13 a 27 de março (Notícias) - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP |Atividades presenciais do Ibraop estão suspensas por tempo indeterminado 
A decisão, comunicada pelo presidente Anderson Uliana Rolim, leva em consideração o 
atual cenário pandêmico de COVID-19 (Coronavírus) e as recomendações dos órgãos es-
tatais | http://bit.ly/2w31Fiz 

SITES DOS TCS E PARCEIROS  ______________ 

CGU | CGU pune Construtora Queiroz Galvão S/A com declaração de inidoneidade 
Empresa fraudou licitações na Petrobrás e pagou propina a agentes públicos de alto es-
calão da estatal. Penalidade é a 11a aplicada no âmbito da Operação Lava Jato | 
https://bit.ly/2vRWT7p 

CGU | CGU debate fortalecimento do setor de água e saneamento 
Seminário, realizado na ENAP, reúne especialistas da área do Brasil, Colômbia, Honduras, 
Paraguai e Peru, além de servidores públicos nacionais e estrangeiros | https://bit.ly/
2QKnNoH 

CGU | CGU participa de lançamento de programa para retomada de obras paradas em 
Goiás 
Programa Destrava visa a retomada das construções por meio da atuação integrada entre 
órgãos de controle e Poder Judiciário | https://bit.ly/3bxnm9d 

CGU | CGU, PF e MPF combatem fraudes em serviço de coleta de lixo hospitalar no 
Acre 
Operação Monturo investiga irregularidades na Secretaria Estadual de Saúde. Prejuízo é 
de quase R$ 2 milhões, ocasionados por sobrepreço e superfaturamento | https://bit.ly/
2UBGpZu 

CGU | CGU, GAECO, PF e MPF aprofundam investigações de fraudes no governo da 
Paraíba 
Uma das frentes da 8a fase da Operação Calvário visa esclarecer atuação de servidor es-
tadual contra interesses da Administração, com possível recebimento de propina | 
https://bit.ly/2JjwAda 

CGU / CGU, PF e MPF combatem desvios de recursos em rodovias federais de Minas 
Gerais 
Segunda fase da Operação Rota BR 090 identificou ausência de fiscalização por parte da 
empresa contratada pelo DNIT para supervisionar contratos das obras | https://bit.ly/
3dpNdSm 
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CGU | Operação Rota BR 090: 3a Fase aprofunda combate a desvios em rodovias 
mineiras 
Investigações apontam indícios de fraude ao caráter competitivo de licitação, recebi-
mento de vantagens indevidas e superfaturamento de contratos no DNIT-MG | https://
bit.ly/3aklC32 

TCU | Contratos de gerenciamento de obras do Dnit precisam de mais critérios 
técnicos 
TCU realizou auditoria operacional que avaliou contratos referentes a supervisão e ge-
renciamento de obras de construção rodoviária | https://bit.ly/3dzo6fQ 

TCU | TCU fiscaliza manutenção de malha rodoviária federal 
Série de auditorias identificou falhas e irregularidades no planejamento das contrata-
ções, na gestão e na fiscalização dos contratos de manutenção da malha rodoviária sob 
responsabilidade do DNIT |https://bit.ly/2xtl5gy 

TCU | Concessão de áreas para exploração do pré-sal no Rio de Janeiro é aprovada 
com ressalvas 
Correção reclamada pelo TCU diz respeito à aprovação dos bônus de assinatura e das 
alíquotas mínimas de partilha dos blocos Aram e Cruzeiro do Sul | https://bit.ly/
33MNZ7C 

TCU | Justiça e órgãos de controle lançam programa para retomada de obras 
Como o nome Destrava, o programa pretende unir as diversas esferas públicas para en-
contrar soluções que reativem os canteiros de obras no país | https://bit.ly/2JlrH3e 

TCU | Recursos para prevenção de desastres naturais são distribuídos sem critérios 
técnicos 
O Tribunal constatou que o processo de alocação de recursos e seleção de projetos para 
prevenção de desastres não possui critérios técnicos estabelecidos para o alcance dos 
objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil |https://bit.ly/2xwA619 

TCU | Alienação de direitos minerários de empresas estatais é espécie de 
desestatização 
Tribunal responde a consulta sobre a extensão da Instrução Normativa TCU 81/2018 em 
relação às licitações dos ativos minerários de titularidade de empresas estatais federais, 
qualificados no Programa de Parceria de Investimento (PPI) | https://bit.ly/2UBfLje 

TCE-PB | Sistema obras 4d do TCE-PB inspira pesquisador da UFPB criar aplicativo 
para deficiente visual fiscalizar obras públicas 
O pesquisador Silas Iudi de Oliveira Santos desenvolveu um aplicativo móvel para pessoas 
com deficiência visual terem acesso à fiscalização de obras públicas | https://bit.ly/
2QKsoqX 

TCE-GO | Ibraop realiza primeira reunião do ano do Grupo Técnico de Rodovias 
De acordo com o Ibraop, serão realizados pelo menos outros quatro ciclos de reuniões 
previstas até outubro, para discussão das melhores ferramentas para auditoria nas obras 
públicas | https://bit.ly/3boF6DG 
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TCE-GO | Goinfra e TCE-GO debatem situação das rodovias goianas 
Presidente da agência foi recebido pelo conselheiro relator da pasta, Sebastião Tejota | 
https://bit.ly/2Ul5GYV 

TCE-GO | Lançado programa Destrava, que irá retomar obras paralisadas em Goiás 
Foco são as 56 construções de suporte à educação infantil que estão inacabadas, cuja 
retomada beneficiará a população de mais de 40 municípios goianos |https://bit.ly/
33S6g3A 

TCE-GO | TCE-GO inspeciona trechos de rodovias estaduais em estado crítico 
Estão sendo verificadas as condições físicas das rodovias goianas | https://bit.ly/2y-
bRmcB 

TCE-GO | Auditorias podem contribuir para obras mais baratas e de melhor qualidade 
O segundo dia de capacitação de servidores da Goinfra mostrou o processo de auditoria 
e sua aplicação nas obras rodoviárias | https://bit.ly/3brmpPW 

TCE-GO | Estado terá de divulgar paralisação de obras 
Nova lei complementa outra de 2016 que determinava fixação de placas informando 
motivo da interrupção | https://bit.ly/3amvfhP 

TCE-GO | Tribunais de contas apresentam estudo sobre estruturas das escolas públi-
cas 
Números dizem respeito a escolas do ensino fundamental e médio | https://bit.ly/
3bltQbo 

TCE-MG | TCE-MG suspende contratação de limpeza urbana em Timóteo 
Os membros da Câmara referendaram a decisão do conselheiro substituto Hamilton Coe-
lho que atendeu uma denúncia (processo no 1.084.369), feita pela Empresa Mineira de 
Projetos, Engenharia e Construções, e ao observar os indícios de irregularidades no edi-
tal, suspendeu a licitação liminarmente | https://bit.ly/2xuE22M 

TCE-MG | TCE suspende licitação para exploração da travessia de rio em São 
Francisco/MG 
O objeto da licitação é a concessão da exploração e administração com exclusividade do 
serviço público para a travessia fluvial entre pontos situados às margens do Rio São 
Francisco| https://bit.ly/3dyzDMI 

TCE-PE | Cautelar determina suspensão de obra em área de proteção ambiental 
Uma Medida Cautelar, expedida monocraticamente pela conselheira Teresa Duere, de-
terminou à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes a suspensão de todos os atos relativos 
à execução da obra de abertura de via pública para tráfego de veículos na praia de Barra 
de Jangada | https://bit.ly/39q3N17 

TCE-PE | TCE em alerta para os riscos de alagamento no Canal do Fragoso 
Uma eventual paralisação das obras de revestimento do canal do Fragoso e o risco de 
novos alagamentos na região têm preocupado os moradores de Olinda, principalmente 
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depois de um alerta de chuvas na região emitido recentemente pela Agência Pernambu-
cana de Águas e Clima | https://bit.ly/3dzzIPY 

TCE-PE | Lixões: TCE considera retrocesso novo prazo defendido por projeto de lei 
O TCE acompanha com preocupação os desdobramentos do Projeto de Lei no 
4.162/2019, que prorroga para até 2024 a obrigatoriedade dos municípios em adotar o 
uso de aterros sanitários para a disposição final de seus resíduos sólidos| https://bit.ly/
2JgrOxb 

TCE-PE | Escola marca presença em ciclo de debates sobre obras públicas 
O ciclo foi aberto pelo coordenador do Centro de Estudos Jurídicos (CEJ) da PGE-PE, Cé-
sar Caúla, e pelo diretor da ECPBG, conselheiro Valdecir Pascoal | https://bit.ly/2U-
BUg1W 

TCE-RR | IBRAOP apresenta projeto de criação do registro nacional de obras públicas 
Membros da Diretoria Executiva do Ibraop se reuniram com o vice-presidente de Rela-
ções Político-Institucionais da Atricon, conselheiro Renato Rainha, em seu gabinete no 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, no dia 11 de fevereiro | https://bit.ly/3dzGEN0 

TCE-SP | TCESP solicita que órgãos atualizem dados sobre obras paralisadas e atrasa-
das 
O TCESP aguarda, também, a complementação do cadastro com o endereço das obras 
atrasadas ou paralisadas | https:|/bit.ly/39lC6qr 

TCE-SP | Em 8 anos, despoluição do Rio Tietê já consumiu mais de R$ 1,73 bi em re-
cursos públicos 
O Governo do Estado de São Paulo, nos últimos oito anos, já destinou mais de R$ 1,7 bi-
lhão para aplicação em serviços de despoluição do Rio Tietê. Somados os recursos já re-
passados, a cifra alcança R$ 1.731.175.080,69 | https://bit.ly/2UCISml 

TCE-SP | Painel reúne informações sobre obras para melhoria da qualidade das águas 
do Tietê 
Com o propósito de monitorar e dar transparência aos recursos públicos destinados à 
despoluição do leito do Rio Tietê, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
desenvolveu a ferramenta 'Painel Rio Tietê | https://bit.ly/39l3UuY 

TCE-SP | Estado possui 16 contratos para despoluição do Rio Tietê que somam R
$1,45 bilhão 
O Governo do Estado de São Paulo possui, atualmente, 16 contratos de obras para a des-
poluição do Rio Tietê em fase de execução, com valor atualizado de R$ 1,45 bilhão | 
https://bit.ly/2WKHm4j 

TCE-SP | Obras paradas e atrasadas no Estado e nos municípios paulistas caem 
16%, aponta TCESP 
O Estado de São Paulo fechou o ano de 2019 com mais de 1.400 obras públicas com pro-
blemas de cronograma – atrasadas ou paralisadas. Distribuídos na Capital e em 425 mu-
nicípios, os investimentos nesses projetos, em valores iniciais de contrato, superam R$ 
43 bilhões | https://bit.ly/2UkRWx9 
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TCE-SP | Com R$ 811 milhões, Educação possui 308 obras atrasadas ou paralisadas 
Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) revela 
que a Educação é o setor com maior número de obras paralisadas ou atrasadas no Estado 
| https://bit.ly/2UET5i3 

TCE-SP | TCE paralisa edital para exploração comercial de trecho do Rio Pinheiros 
O projeto inclui cerca de 30 mil metros quadrados de área para a concessão e o valor é 
estimado em R$ 150 milhões | https://bit.ly/2Jhjxcf 

TCE-SP | TCESP determina vistoria para apurar falhas ocorridas na Linha 15 - Prata 
do Metrô 
A operação do monotrilho está suspensa desde sexta-feira (28/2), após o rompimento de 
parte dos pneus dos trens | https://bit.ly/2URLGfF 

TCE-SP |Calendário inclui prazo para envio de informações sobre obras públicas 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio da Divisão de Auditoria 
Eletrônica de São Paulo (Audesp), incluiu no calendário de atividades e obrigações pre-
vistas para o exercício de 2020 a exigência de atualização dos dados sobre obras atrasa-
das ou paralisadas | https://bit.ly/2QMKKrC 

TCE-SE | TCE vai auditar obras paralisadas que totalizam mais de R$47 milhões 
O conselheiro Carlos Alberto Sobral informou ao colegiado no Pleno, que autorizou a au-
tuação, como processos de auditoria de engenharia, de 24 documentos referentes a 
obras paralisadas no Estado de Sergipe cujos recursos envolvidos, considerados os valo-
res originais dos contratos, totalizam R$47.377.356,98 | https://bit.ly/2WPsbGX 

TCE-SE | TCE prorroga convênio para aprimorar controle de obras de pavimentação 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, 
prorrogou na manhã desta sexta-feira, 31, convênio com a Universidade Federal de Ser-
gipe (UFS), cujo objetivo é aprimorar o controle de obras de pavimentação no estado e 
municípios. https://bit.ly/2Uk8ZiU 

TCE-AL | Presidente Otávio Lessa se reúne com órgãos ambientais para apresentar 
nova instrução do TCE/AL 
Na reunião, houve a apresentação da nova instrução normativa do Tribunal, que define 
algumas ações na área ambiental | https://bit.ly/2UKqbxg 

TCE-AP | Presidente do TCE Amapá discute projeto Destrava no TCU 
Representando a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o conselhei-
ro Michel Houat Harb, presidente do TCE Amapá, esteve reunido em Brasília (DF), com o 
ministro do TCU, Raimundo Carreiro, falando sobre o projeto Destrava |https://bit.ly/
39l22m5 

TCE-AM | TCE-AM integra instituto nacional de auditoria 
A partir deste ano, servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) passam a 
participar das reuniões do Ibraop | https://bit.ly/3apL3Ac 
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TCE-AM | TCE-AM terá unidade móvel de fiscalização asfáltica e de solo 
A partir de 2021, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) passará a utilizar uma uni-
dade móvel de fiscalização para aferir a qualidade asfáltica e do solo nas obras públicas 
de pavimentação no Estado |https://bit.ly/2wHjELv 

TCE-CE | TCE Ceará recomenda alterações ao edital da Cagece que podem gerar 
uma economia de R$ 49 milhões 
O Tribunal de Contas do Ceará emitiu uma série de recomendações à minuta do edital da 
Cagece que prevê uma Parceria Público-Privada (PPP) para construção, operação e ma-
nutenção de planta de dessalinização de água marinha na Região Metropolitana de For-
taleza | https://bit.ly/3aoBp0G 

TCE-CE | TCE Ceará realiza inspeções e acompanhamento em obras públicas no 
Vale do Jaguaribe 
Equipe de auditores da Diretoria de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio 
Ambiente realizaram inspeções nas obras públicas de construção do Hospital Regional do 
Vale do Jaguaribe | https://bit.ly/2Jguvi6 

TCE-CE | TCE participa de reunião para formalização do Conselho de Pavimentação 
do Estado do Ceará 
Representantes da cadeia produtiva de pavimentação asfáltica se reuniram para discutir 
sobre a criação do Conselho de Pavimentação do Estado do Ceará | https://bit.ly/2QM-
NHII 

TCE-CE | TCE Ceará realiza acompanhamento de obras públicas em Fortaleza 
A equipe da Diretoria de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente, 
da Secretaria de Controle Externo (Secex), foi a campo na quinta-feira (12/3), para con-
ferir o andamento das obras | https://bit.ly/3dtuSnH 

TCE-ES | Representantes de municípios atingidos pelas chuvas recebem orientações 
Eles receberam informações sobre procedimentos para contratações emergenciais, exe-
cução orçamentária, prazos de obrigações junto à Corte de Contas e alimentação do sis-
tema Geo-Obras | https://bit.ly/2UIfMCd 

TCE-ES | Cautelar suspende edital que visa construção de fontes luminosas em Cola-
tina 
Para a tomada da decisão, o conselheiro encampou a manifestação técnica, que aponta 
inconsistências no orçamento de referência, tendo dois fatores relevantes que configu-
ram, em análise preliminar, risco na contratação | https://bit.ly/2Jk4IWk 

TCE-MA | TCE deverá apoiar projetos voltados para reciclagem de resíduos sólidos 
Por meio da Cooperativa de Coleta de Materiais Recicláveis, fundada há pouco mais de 
seis meses, a triste realidade dos lixões vem sendo deixada para trás no município | 
https://bit.ly/2UCVHwZ 

TCE-MS | TCE-MS renova parceria importante para aperfeiçoamento do controle de 
obras públicas 
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TCE-MS é a mais nova Corte a reiterar a filiação junto ao Instituto Brasileiro de Auditoria 
de Obras Públicas (Ibraop) | https://bit.ly/3by3piR 

TCE-PA | Rede de Controle cria grupo de trabalho para fiscalizar obras públicas para-
lisadas no Pará 
Na reunião mensal realizada quarta-feira, 11 de março, no Ministério Público do Estado 
do Pará (MP-PA), a Rede de Controle da Gestão Pública do Pará criou grupo de trabalho 
(GT) para iniciar a fiscalização das obras públicas paralisadas no Estado  https://bit.ly/
2Ji2zur 

TCE-PR |TCE-PR faz 73 recomendações a 10 municípios sobre a gestão correta do 
lixo 
A partir das evidências encontradas em dez auditorias realizadas em diferentes municí-
pios paranaenses no ano passado, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado homo-
logaram a expedição de 73 recomendações a respeito da gestão de resíduos sólidos ur-
banos de responsabilidade dessas prefeituras | https://bit.ly/2Up3D6d 

TCE-PR / Prefeito de Araruna recorre e TCE-PR anula decisão sobre obras de 
pavimentação 
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou 
procedentes Embargos de Declaração interpostos pelo prefeito de Araruna, Leandro 
César de Oliveira (gestão 2017-2020), contra o Acórdão no 2731/19 daquele colegiado. 
https://bit.ly/2R3RnWL 

TCE-PR | Esclarecimento: TCE-PR não elaborou ranking sobre obras em municípios 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) desconhece a origem de ranking de 
avaliação do desempenho dos prefeitos na execução de obras ao longo dos últimos anos, 
que vem sendo atribuído à instituição | https://bit.ly/2WKzEad 

TCE-PR | Determinada devolução de R$ 3,7 mi em obra de escola em Santa 
Terezinha 
O TCE-PR julgou parcialmente procedente Tomada de Contas Extraordinária instaurada 
para apurar a irregularidade nos pagamentos por obras do Colégio Estadual Arcângelo 
Nandi, localizado no Município de Santa Terezinha do Itaipu (Região Oeste) | https://
bit.ly/39slfm0 

TCE-PR | Sanepar recebe 43 recomendações para melhorar o tratamento de esgoto 
O Pleno do TCE-PR homologou a expedição de 43 recomendações para que a Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sanepar) melhore seus 
serviços de tratamento de esgoto, passando a obedecer plenamente às normas ambien-
tais sobre o assunto | https://bit.ly/2UCLEYF 

TCE-PR | Determinada devolução de R$ 739 mil pagos por obra de escola em Media-
neira 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou parcialmente procedente To-
mada de Contas Extraordinária instaurada para apurar a irregularidade nos pagamentos 
por obras do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) no Município de Medianeira 
(Região Oeste) | https://bit.ly/2UFxkyx 
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TCE-PR | Determinada devolução de R$ 598 mil pagos por obra de escola em Ibaiti 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou parcialmente procedente To-
mada de Contas Extraordinária instaurada para apurar a irregularidade nos pagamentos 
por obras do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Seiji Hattanda, localizado 
no Município de Ibaiti (Norte Pioneiro) | https://bit.ly/2WJRYjJ 

TCE-PR | TCE recomenda 14 melhorias à Secretaria do Desenvolvimento Urbano 
do PR 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado homologou a expedição de 14 recomendações 
para que a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu) 
e o serviço social autônomo Paranacidade aprimorem suas práticas de fomento à melho-
ria da infraestrutura dos municípios do Paraná | https://bit.ly/2UjZEru 

TCE-PR | TCE-PR suspende licitação de R$ 2,3 bi para a gestão do lixo na região 
de Curitiba 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) suspendeu, por meio de medida 
cautelar, a Concorrência no 1/2019, lançada pelo Consórcio Intermunicipal para Gestão 
de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Metropolitana de Curitiba (Conresol). 
https://bit.ly/2UlzRiF 

TCE-PR | Prefeito de Santa Lúcia é multado por realizar obras sem observar Plano 
Diretor 
O motivo foi a realização de obras de pavimentação asfáltica com aspectos que desobe-
deceram ao estabelecido no Plano Diretor desse município do Oeste do Paraná | https://
bit.ly/3ar5Gfu 

TCE-PR | TCE-PR monitora ações de 9 municípios e um consórcio sobre a gestão do 
lixo 
A principal preocupação do órgão de controle é saber se os gestores públicos estão aten-
dendo às obrigações estabelecidas na Lei no 12.305/2010, que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos | https://bit.ly/33QCOut 

TCE-PI | TCE-PI aprova recomendações para compra de pedras e serviços de calça-
mento 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) definiu orientações aos gestores esta-
duais e municipais sobre procedimentos que devem ser observados nas licitações para 
compra de pedras e contratação de empresa especializada na execução de serviços de 
pavimentação em paralelepípedo ou pavimentação poliédrica | https://bit.ly/2QP7siO 

TCE-PI | “O TCE é da Sua Conta”: a importância do caminhão-laboratório na fiscali-
zação de obras 
O diretor da Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (DFENG), Leonar-
do Chaves, concedeu entrevista, no quadro “O TCE é da Sua Conta”, no jornal “Bom Dia 
Assembleia” (TV Assembleia), para explicar sobre os procedimentos de fiscalizações em 
obras e serviços realizadas pelo tribunal | https://bit.ly/2wwunIV 
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TCE-RJ | TCE-RJ libera edital de licitação para obras do Museu da Imagem e do Som 
Licitação internacional será realizada para concluir a construção da 3a fase do MIS, em 
Copacabana | https://bit.ly/3anutRG 

TCE-RN | Programa Destrava Brasil é lançado em Goiás com participação dos Tribu-
nais de Contas 
O Estado de Goiás foi escolhido, pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, 
para sediar a experiência piloto, que será focada em creches | https://bit.ly/2Up5yYt 

TCE-RS | Programa Destrava Brasil é lançado com participação da Atricon 
O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
conselheiro Fábio Nogueira, participou do lançamento do programa Destrava |https://
bit.ly/2UlAUiB 

TCE-RS | Cautelar que suspendia pregão da Prefeitura de Porto Alegre para obras 
no Pronto Socorro é revogada 
O TCE-RS revogou medida cautelar, expedida em dezembro do ano passado, que deter-
minava a suspensão de pregão eletrônico do Executivo Municipal de Porto Alegre, cujo 
objeto é a contratação de obra de reforma e ampliação da Unidade de Internação Trau-
matológica do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre |https://bit.ly/2JiwX7Y 

TCE-TO | Servidores do TCE-TO e do Estado são capacitados sobre sistema de licita-
ção, contrato e obra 
Os participantes do curso puderam conhecer a aplicação do SICAP-LCO como ferramenta 
para aprimorar os procedimentos e remessa de informações sobre concorrências públicas 
para realização de contratos e obras com prestadores de serviço | https://bit.ly/2x-
xabGD 

TCE-TO | TCE-TO e IFTO inauguram laboratório de análise de obras rodoviárias 
Essa parceria entre as instituições visa fortalecer e aparelhar o TCE/TO, no exercício da 
sua missão em auditorias de obras públicas | https://bit.ly/39kWiZE 

TCM-SP / TCMSP realiza workshop sobre planejamento e gestão da manutenção 
de pontes e viadutos na cidade de São Paulo 
O TCMSP realizou o workshop “Planejamento e Gestão da Manutenção de Obras de Arte 
Especiais na Cidade de São Paulo” com o objetivo de apresentar as condições das pontes 
e viadutos na metrópole, além de discutir propostas de planejamento e gestão de sua 
conservação | https://bit.ly/2QPVBRo 

TCM-SP | Avanço da impermeabilização do solo da cidade é destaque da Folha de 
S.Paulo 
Em pouco mais de 30 anos, entre 1985 e 2018, a área urbanizada da capital paulista, 
com predomínio de superfícies não vegetadas, saltou de 793,2 Km2 para 878,6 Km2, um 
crescimento de 11%, segundo dados publicados pelo jornal Folha de S.Paulo| https://
bit.ly/2UkVlMn 
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TCM-SP | Dados do TCESP apontam 1.412 obras de prefeituras e estado atrasadas 
ou paradas, informa Folha 
O jornal Folha de S.Paulo divulgou na edição desta terça-feira (18/2) que o Estado de 
São Paulo registra um total de 1.412 obras atrasadas ou paralisadas, de acordo com 
levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) | https://
bit.ly/2JgJTem 

TCM-SP | Tecnologias e manutenção de pontes e viadutos em debate na Escola de 
Gestão e Contas do TCMSP 
Os painéis da manhã do workshop "Planejamento e gestão da manutenção de Obras de 
Artes Especiais na cidade de São Paulo" discutiram assuntos pertinentes ao caso | 
https://bit.ly/2UKGXMK 

TCM-SP | Série publicada pela Folha de S.Paulo mostra crescimento desordenado 
da cidade 
Os problemas causados pela ocupação desordenada do espaço urbano na cidade de São 
Paulo foi objeto da série de reportagens “Concreto sem fim” publicada recentemente 
pelo jornal Folha de S. Paulo | https://bit.ly/2yd5n9V 

TCM-SP | SP 1, da Rede Globo, mostra condições de pontes e viadutos em São Paulo 
O telejornal SP 1 apresentou matéria sobre vistoria realizada pela Prefeitura de São Pau-
lo em 21 pontes e viadutos da cidade, cujo objetivo era diagnosticar as condições de 
conservação e segurança dessas obras de arte | https://bit.ly/2wIHxCz 

TCM-BA | Ministro Dias Toffoli lança programa destrava para retomada de obras 
Com o objetivo de retomar obras paralisadas no Brasil por meio da atuação integrada 
entre os órgãos de controle e o Poder Judiciário, o Comitê Executivo Nacional para Apoio 
à Solução das Obras Paralisadas lançou na segunda-feira (17/02), em Goiânia, o Destrava 
– Programa Integrado para Retomada de Obras | https://bit.ly/3dwmJyx 

TCM-GO | TCMGO participa do lançamento do programa Destrava Brasil 
Goiás será o primeiro estado beneficiado do programa federal para retomada de obras 
paralisadas | https://bit.ly/2WL2YgQ 

TCM-GO | IRB realiza análise da infraestrutura das escolas de ensino fundamental na 
educação básica brasileira 
As informações são de todas as Unidades Federativas e contemplam instituições públicas 
e privadas. Saiba mais |https://bit.ly/3dxcI4l 

TCM-PA |Prefeito de São Caetano de Odivelas terá de devolver R$ 347 mil ao 
Município 
O plenário não aprovou a prestação de contas de gestão de 2014 da Prefeitura de São 
Caetano de Odivelas, de responsabilidade de Mauro Chagas, devido a graves 
irregularidades, como superfaturamento de obras | https://bit.ly/39mSwyO 
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SITES DE NOTÍCIAS ______________ 

Política ao vivo BA |Auditores do TCE ficam sem acesso a processo do VLT de Salva-
dor, diz jornal 
Os órgãos de controle externo viram com desconfiança a ausência sobre o processo do 
VLT de Salvador no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo da Bahia | 
https://bit.ly/2Jjsv8T 

G1 SC | SC retoma de forma gradativa obras públicas paralisadas por causa da qua-
rentena contra coronavírus 
Restauração da ponte Hercílio Luz está entre os trabalhos afetados por ordens de parali-
sação após decreto de emergência em Santa Catarina. Empresas precisam garantir segu-
rança dos trabalhadores | https://glo.bo/2UES8qa 

G1 PE | Obras públicas não serão paralisadas em Fernando de Noronha, diz governo 
Por causa do coronavírus, decreto proibiu atividades da construção civil, mas Adminis-
tração informou que serviços em iluminação e em ecoposto não vão parar | https://
glo.bo/2wKqTCm 

G1 Vale do Paraíba e Região; Jornal Vanguarda | Justiça determina que obras de du-
plicação da Tamoios sejam paralisadas 
Confira matéria do Jornal Vanguarda de 24/03/20 | https://bit.ly/39nfkyk 

G1 Centro-Oeste de Minas | Primeira etapa da licitação para contratar empresa que 
fará obras de pavimentação e recapeamento é realizada em Divinópolis 
Sete empreiteiras participaram do certame. O investimento inicial é de R$ 14 milhões e 
nesta primeira etapa, 18 trechos que cortam 20 bairros receberão os serviços | https://
glo.bo/3dxhfDO 

Jornal do Almoço – Criciúma | Governo lança licitação para restauração da rodovia 
Jorge Lacerda 
O orçamento previsto é de mais de R$ 19 milhões | https://bit.ly/3dBh4XZ 

G1 Ribeirão Preto e Franca | Prefeitura de Ribeirão Preto lança licitação para refor-
ma do Teatro de Arena um ano após previsão 
Abertura de envelopes com as propostas deverá ocorrer em 25 de março. Valor é de R$ 
795 mil, segundo a prefeitura. Obras vão ocorrer em toda a estrutura do teatro | 
https://glo.bo/2UoF4X6 

G1 AC | Prefeitura do interior do AC suspende coleta de entulhos para conter avanço 
do novo coronavírus 
Não estão suspensos os serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos de casas 
e comércios em Acrelândia. Decreto foi publicado nesta quarta-feira (25) no DOE |        
https://glo.bo/2wyta3P 
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G1 PA | Peritos definem tonelada de coleta de resíduos em R$97,75 para o aterro de 
Marituba 
As prefeituras de Belém e Ananindeua e a empresa responsável pela coleta tem o prazo 
de 15 dias para se manifestar | https://glo.bo/3dx9mOJ 

G1 RO | Coronavírus: Decreto proíbe corte de água por 60 dias em Rondônia 
Concessionárias estão proibidas de interromper o fornecimento de água em residências 
do perímetro urbano e rural. Medida se aplica também aos consumidores inadimplentes 
| https://glo.bo/3buQpdD 

G1 PR | Coronavírus: Prefeitura de Londrina determina fechamento de indústrias e 
suspensão de obras públicas e privadas 
Obras poderão ser realizadas até sexta-feira (27), canteiros não poderão funcionar a 
partir de sábado (28). Indústrias de produtos não essenciais também devem parar na 
mesma data | https://glo.bo/2wFwOIU 

G1 Santos | Prefeito de São Vicente diz que obra na Ponte dos Barreiros começará na 
próxima semana  
Caixa Econômica autorizou a liberação de recursos para obras da Ponte dos Barreiros 
nesta quarta-feira (25) e na sexta-feira (27) será escolhida a empresa que fará a reforma 
| https://glo.bo/3bwF8tw 

G1 Santos | Autoridade portuária rescinde o contrato de obras na Perimetral, em 
Santos 
Obras iriam solucionar um gargalo entre o tráfego de contêineres e de granéis vegetais. 
Autoridade portuária ainda estuda uma forma de retomar os trabalhos | https://glo.bo/
2UENQyR 

MG1 | MG Móvel entrega obra em Ouro Preto 
Moradores esperavam por reforma de uma quadra de esportes | https://bit.ly/3btRdzy 

G1 Campinas e Região | Trabalhador morre em obra do Corredor BRT de Campinas 
Caçamba basculante caiu sobre a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito 
no local  https://glo.bo/2Ul7qBg 

Folha de SP | Governadores do Sul pedem que União assuma dívidas com bancos 
internacionais 
Em reunião com Bolsonaro, governadores também pediram ampliação do prazo para 
pagamento de precatórios | https://bit.ly/3aoXMmF 

Jornal de Brasília | Haverá demissão se obras forem paralisadas 
Construção civil é um dos poucos setores cujas atividades seguem no DF após decreto | 
https://bit.ly/2UU1X3J 

EXAME | Pandemia do coronavírus pega setor de construção no contrapé 
Segmento era um dos que estava em plena retomada após anos difíceis, mas vem sendo 
atingido em cheio pelo coronavírus | https://bit.ly/2UHbvyH 
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R7 | Sindicato cobra proteção para funcionários da limpeza urbana 
Entidade solicita ao Ministério que trabalhadores que apresentarem sintomas da covid-19 
sejam testados para rápida detecção da doença | https://bit.ly/2JkyHO2 

COLABORA SP | Covid-19: mercado da reciclagem vive ‘apagão’ e entidades não se 
entendem Enquanto caminhões da coleta seletiva do Rio param, em São Paulo atividade 
segue, mas sem separação manual nas centrais de triagem | https://bit.ly/2JpVhEN 

FOLHA DE CAMPO LARGO | Coleta seletiva do lixo será suspensa a partir de 30/03, 
lixo reciclável deverá ser descartado junto com o lixo comum 
A Prefeitura Municipal de Campo Largo informa que a coleta seletiva de lixo será suspen-
sa no município a partir de 30 de março, devido à crise epidemiológica, atendendo soli-
citação das Associações de Coleta de Materiais Recicláveis | https://bit.ly/3dz7KnO 

PB AGORA | Desembargador Marcos Cavalcanti suspende licitação do lixo da PMJP 
Na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, a empresa Locar ingressou com 
Mandado de Segurança, alegando que o edital divulgado pela Emlur possuía irregularida-
des que impactavam na formulação das propostas apresentadas pelos participantes do 
certame | https://bit.ly/2UFu6eH 

Agência Câmara de Notícias | MP dispensa licitação de compras e obras durante pan-
demia de coronavírus Medida entrou em vigor nesta sexta-feira | https://bit.ly/
2xtZg0F 

A HORA - RS | Governo projeta construção de rua e prepara licitação para implantar 
rotatória 
Via será uma rota alternativa para entrada e saída da cidade, interligando a BR-386 com 
a extensão da Capitão Leopoldo Heineck, que está quase toda asfaltada | https://bit.ly/
2vTWz89 

Redação IG | Nova Odessa passará a transformar lixo da cidade em energia 
Município da região de campinas já conta com sistema que trata o esgoto doméstico | 
https://bit.ly/39kENbT
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