
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 a 18 de janeiro 2021 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Diretores do Ibraop tomam posse como diretores da ANTC 

A Diretora Técnica e o Diretor Administrativo Adjunto do Ibraop, Adriana Portugal (TCDF) e 

Fernando Celso Morini (TCM-SP) foram empossados, também diretores, da Associação Nacional 

dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) para o biênio 

2021-2022 | http://bit.ly/38hvXhS 

 

IBRAOP | Diretoria Executiva do Ibraop realizou última reunião do ano em 29 de dezembro 

Ações estratégicas, datas das próximas reuniões e agradecimentos estiveram em pauta durante 

a última reunião da Diretoria Executiva do Ibraop no ano de 2020. A videoconferência foi 

realizada na tarde desta terça-feira, dia 29 de dezembro | http://bit.ly/3rR5Dmu 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

DNIT | Ministro da Infraestrutura visita obras de duplicação e restauração da BR-304/RN, 

na Reta Tabajara 

Serviços promovem mais segurança para os usuários que utilizam a rodovia federal. | 

http://bit.ly/38XkC6W 

 

DNIT | Governo Federal conclui mais um lote das obras de duplicação da BR-116/RS.  

Rodovia passa a contar com 121,9 quilômetros de pistas duplicadas. | https://bit.ly/3sExSou 

 

DNIT | DNIT segue com as obras de restauração na BR-156/AP 

Equipes da Autarquia realizam serviços de fresagem e de aplicação de CBUQ. | 

http://bit.ly/35TzXmR 

 

 SITES DE TCS 

 

TCE-MG | Tribunal orienta prefeitos a revisarem dados enviados ao novo sistema de obras 

públicas do TCEMG 

Os gestores públicos têm até o dia 30/01 para conferir e corrigir eventuais incorreções nos 

dados enviados ao novo sistema de obras públicas que o TCEMG lançará ao público em 

fevereiro. | http://bit.ly/38T6ETw 

 

TCE-MS | Gestão de resíduos sólidos é tema de curso do TCE-MS 

Serão apresentadas políticas públicas voltadas para a sustentabilidade na sociedade 

contemporânea, mostrando os diferentes componentes dos resíduos e as formas adequadas 

para reaproveitamento, destinação, otimização de recursos investidos. | http://bit.ly/2LCU7Lc 

 

TCE- PR | Visita técnica comprova atraso nas obras da Sanepar na Barragem do Miringuava 

Conforme a Sanepar, os motivos para a demora foram o registro de um surto de Covid-19 - 

doença causada pelo novo coronavírus - entre os operários que trabalham na construção e a 

grande ocorrência de chuvas no local ao longo do último bimestre de 2020, as quais superaram 

a média histórica regional. | https://bit.ly/3o0AxoZ 
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TCE-PE | Resolução atualiza regras de controle interno de obras públicas 

O Tribunal de Contas de Pernambuco publicou, no seu Diário Oficial do dia 16 de dezembro, 

a Resolução nº 114, que dispõe sobre a atualização dos procedimentos de controle interno de 

obras públicas e revoga a Resolução TC nº 03, de 2009. | http://bit.ly/2M3mxhf 

 

TCM-PA | TCMPA alerta prefeituras sobre a retomada de obras paralisadas 

O TCMPA recomenda atenção às novas gestões municipais para que priorizem a retomada de 

obras paralisadas, muitas das quais foram informadas pelas prefeituras paraenses e constam 

no Diagnóstico das Obras Públicas Paralisadas nos Municípios o Pará, divulgado em maio de 

2019. | https://bit.ly/3bRXTe3 

 

TCE-ES | Geo-obras: gestor deve informar troca de coordenador das atividades 

relacionadas ao sistema 

Titulares das unidades gestoras, em especial os que acabaram de assumir cargos na 

administração pública, fiquem alertas! É obrigatório informar a troca de coordenador das 

atividades relacionadas ao Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas (Geo-obras). | 

https://bit.ly/3iub1Yb 

 

TCE-ES | Cautelar determina suspensão da licitação do DER-ES para serviços de apoio ao 

gerenciamento de obras 

O TCE-ES determinou a suspensão imediata da licitação para contratação de empresa para 

prestação de serviços de apoio ao gerenciamento do plano de investimentos do DER-ES em 

obras rodoviárias, com aplicação de recursos do Programa Especial de Apoio aos Estados 

(Propae). | https://bit.ly/2KqHzFY 

 

TCE-TO | Parceria entre TCE e IFTO gera economia e mais precisão em fiscalizações 

Laboratório do Instituto é usado para ensaios técnicos de materiais de obras rodoviárias. | 

http://bit.ly/39E4oP6 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Obras de recuperação de pavimento causam interdições em estradas vicinais do 

Oeste Paulista 

Serviços serão realizados nestas quarta-feira (13) e quinta-feira (14), em Santo Anastácio e no 

distrito de Planalto do Sul, em Teodoro Sampaio. Sistema Pare e Siga será adotado nos dois 

pontos. | http://glo.bo/38TnB04 

 

G1 | Licitação define empresa responsável pela destinação do lixo coletado em Poços de 

Caldas, MG 

Resultado da licitação foi divulgado nesta sexta-feira (15). As empresas participantes têm três 

dias úteis para protocolarem recursos e outros três dias para contrarrazões. | 

http://glo.bo/2Kqg53e 

 

G1 | Ponte de Ponta Negra é parcialmente interditada para obras em Maricá, no RJ 

Obras começaram nesta quinta-feira (14) e veículos pesados já estão proibidos de passar pela 

via. | http://glo.bo/38Ui0GB 

 

G1 | 5 tendências para a construção civil em 2021 

Com juros favoráveis, setor da construção deve se manter ativo e crescer ainda mais no 

próximo ano. | http://glo.bo/2XVvlIo 
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G1 | Rodovia Oswaldo Cruz passa por interdições para obras no trecho de Taubaté 

O tráfego será interrompido nesta sexta-feira (15) e no sábado (16) para o lançamento de vigas. 

| http://glo.bo/3nX7gf8 

 

R7 | Casa Verde Amarela é sancionada, mas unificação de tributos é retirada do texto 

O presidente sancionou o novo programa de moradia, Casa Verde e Amarela, mas vetou artigo 

que previa unificação de tributos de construtoras. | http://bit.ly/2M4IU5M 

 

Jornal de Brasília | Teto da Rodoviária do Plano Piloto passará por reforma 

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) prepara a impermeabilização de parte do 

teto da plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. | http://bit.ly/3sDLws8 

 

Governo Federal | Governo investe R$ 10 milhões em obras de infraestrutura em 

Pernambuco 

Recursos fortalecerão a estrutura local para a recepção de turistas, beneficiando também a 

população que mora na região. | https://bit.ly/2XUqpDR 

 

Governo Federal | Governo fecha 2020 com 92 obras de infraestrutura entregues 

Foram mais de 170 quilômetros de pavimentação, reconstrução e restauração de rodovias 

federais só nas duas últimas semanas do ano. | http://bit.ly/35Vr644 

 

Agência Brasil | Coleta seletiva bate recorde na capital paulista em 2020 

Foram coletadas 94,4 milhões de toneladas de resíduos secos. | https://bit.ly/2XX1aRa 

 

Estradas | SP-332 terá interdições para obras neste fim de semana, em Campinas (SP) 

De acordo com a Rota das Bandeiras, serviços serão realizados entre 8h e 17h; Intervenções no 

Tapetão serão no sábado e domingo; acesso a Paulínia será interditado no sábado, à tarde. | 

http://bit.ly/3nWSQvh 

 

Estradas | ANTT aprova projeto executivo para duplicação da BR-386, no RS 

De acordo com a concessionária, obras serão realizadas entre Marques de Souza e Lajeado. | 

http://bit.ly/2Nf6ddD 

 

Estradas | Obras interditam Vicinal em Espírito Santo do Turvo (SP), neste sábado (16) 

De acordo com a empresa responsável, serviços acontecem entre 7h30 e 17h. | 

http://bit.ly/2M8gV53 

 

Estradas | Obras no pavimento fecham estradas vicinais em Presidente Prudente (SP) 

De acordo com a Cart, serviços serão realizados nesta quarta (13) e quinta (14), em Santo 

Anastácio e Planalto do Sul. | http://bit.ly/39NK1il 

 

Estradas | Concessionária realiza obras na via dutra, em Jacareí (SP) 

De acordo com a NovaDutra, serviços estão sendo executados entre os Kms 157 e 158, pista 

sentido São Paulo. | http://bit.ly/3itY290 

 

Estradas | SP-332, em Campinas, terá interdição para obras a partir desta (12) 

De acordo com a concessionária, serviços no pavimento vão até domingo (17), entre os Kms 

110 e 120. | https://bit.ly/3bRQk7d 

 

Estradas | BR-163, no MS, passa por obras de manutenção nesta segunda (18) 

De acordo com a concessionária MSVia, serviços ocorrem em diversos pontos. | 

https://bit.ly/3qFtqEt 
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Agência Brasília | GDF conclui construção de estacionamento no Jardim Botânico 

São 200 novas vagas na avenida comercial, que estão sendo sinalizadas pelo DER. E GDF 

Presente está limpando as calçadas. | https://bit.ly/2XXWTNo 

 

Agência Brasília | Segurança: nova etapa de obra na Rota de Fuga 

Via de ligação no Setor de Inflamáveis vai garantir mais cuidado e rapidez no caso de um 

incidente. Agora, rede elétrica será remanejada. | https://bit.ly/35VDdya 

 

Agência Brasília | Obras do Túnel de Taguatinga seguem em ritmo intenso 

Com investimentos de R$ 275,7 milhões, obra, que atinge 14% de execução, está gerando 1,7 

mil empregos. | https://bit.ly/3nWHEPn 

 

Agência Brasília | Vias de Brazlândia estão em ritmo intenso de recuperação 

Desde o início do ano, obras nas ruas e a avenidas da cidade já utilizaram quase 3 mil 

toneladas de asfalto; recursos são de R$ 1,6 milhão. | https://bit.ly/3sAEXGZ 

 

Notícias do Acre | Governo reforça parceria para melhorar serviços de saneamento em 

Plácido de Castro 

Com o objetivo de fortalecer o atendimento aos municípios, o governo do Acre, por meio do 

Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), reforça as parcerias com as prefeituras 

para melhorar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no interior estado. | 

http://bit.ly/3sFCKtL 

 

Notícias do Acre | Obras de aeroportos do interior seguem em ritmo acelerado 

Os aeroportos de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter irão passar por manutenção, com a 

construção de cerca no padrão da Anac, e também recuperação da pista com a operação tapa-

buracos e recapeamento. | http://bit.ly/3p1QufZ 

 

Notícias do Acre | Sefaz e Seinfra vistoriam obras no Posto Fiscal da Tucandeira 

Parceria entre as secretarias garantem melhorias ao contribuinte e aos servidores no Posto 

Fiscal Tucandeira. | http://bit.ly/2XScSNb 

 

Agência de Notícias do Pará | Fortalecer infraestrutura e inovação melhora qualidade de 

vida 

A discussão sobre o tema chegou a todos os funcionários do Serviço Social Autônomo 

Paranacidade durante a campanha para sensibilizar sobre as formas de atingir, nos municípios, 

as metas estabelecidas pela ONU. | https://bit.ly/3nZz9D9 

 

Agência de Notícias do Pará | Governo e Itaipu formalizam convênios de R$ 193 milhões 

para obras em Guaíra e Cascavel 

Recursos serão destinados para implementação do Contorno de Guaíra, duplicação do 

Contorno Oeste de Cascavel e revitalização da Ponte Ayrton Senna. Licitações devem ocorrer no 

primeiro semestre. | https://bit.ly/3p3Tb0S 

 

MidiaMax | Condenados, ex-fiscal de obras, esposa e filha devem R$ 15,5 milhões aos 

cofres estaduais 

Beto Mariano é réu na Operação Lama Asfáltica e foi demitido da Agesul em maio do ano 

passado. | http://bit.ly/390e878 

 

MidiaMax | Agesul paralisa três contratos de obras no interior de MS 

Serviços ficam parados por até três meses. | http://bit.ly/3p3Upt0 
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MidiaMax | Município inicia obras de drenagem em bairros afetados por tempestade em 

Corumbá 

Previsto para chover 145mm o mês de janeiro todo, somente em 24h a cidade registrou 

acumulado de 187mm. | http://bit.ly/2M5fZhY 

 

Engeplus | Serra do Rio do Rastro está temporariamente interditada para obras de 

contenção 

A rodovia está interditada temporariamente em função da continuidade dos trabalhos que estão 

concentrados em uma rocha de grandes dimensões que apresenta risco de queda sobre a via. | 

http://bit.ly/3ixnTwH 

 

Engeplus | Obras na Jacob Westrup se tornam realidade no Sul de SC 

Ao todo, 8,2 quilômetros receberão asfalto. | http://bit.ly/2Nfm6Rj 

 

Engeplus | Criciúma autoriza mais de R$ 7,4 milhões em obras de pavimentação e reforma 

de centros comunitários 

Duas ordens de serviço foram assinadas nesta quinta-feira, dia 14. | http://bit.ly/2XYCwzy 

 

Engeplus | Em Florianópolis, Salvaro busca investimentos em obras de infraestrutura 

Prefeito de Criciúma cumpriu agenda na capital catarinense nesta terça-feira. | 

http://bit.ly/3oZNiSf 

 

Engeplus | Empresa aguarda documento para iniciar obras nas Jorge Lacerda 

Serviço de laboratório e montagem do canteiro de obras já estão em andamento. | 

http://bit.ly/2LqCq1c 

 

Engeplus | Prefeitura abre licitação para obras de revitalização no Teatro Elias Angeloni 

Propostas deverão ser protocoladas até o dia 27 de janeiro. | http://bit.ly/3bBh6ka 

 

Portal Correio | Governo da Paraíba estuda construção de ponte entre Cabedelo e Lucena 

Projetos em estudo e ações aprovadas contemplam setores como rodovias, saneamento, 

centrais de abastecimento, geração de energia, entre outros. | http://bit.ly/38YhgjR 

 

Portal 27 | Descarte Consciente: Prefeitura de Guarapari disponibiliza pontos para coleta 

de resíduos sólidos 

São eco pontos de coleta para que a população descarte os resíduos sólidos de forma 

consciente, assim eles serão reciclados, gerando oportunidade de renda para quem realiza esse 

serviço. | http://bit.ly/3qBtF3f 

 

São Roque Notícias | Prefeitura de Mairinque inicia ações de revitalização da Estação 

Ferroviária da cidade 

A Prefeitura de Mairinque informou que a Administração do Prefeito Toninho Gemente pretende 

dar nova vida à Estação Ferroviária de Mairinque. | https://bit.ly/39LXtUb 

 
São Roque Notícias | Obras no bairro Junqueira são iniciadas em São Roque 

O motivo desta obra preventiva é porque recentemente neste local ocorreu um deslizamento de 

terra e deixou os moradores em alerta. | https://bit.ly/3it0ht0 

 

A Tribuna | Obras na ciclovia da praia geram transtorno no Embaré 

Usuários reclamam de falta de sinalização e de uma área específica para que ciclistas; Prefeitura 

diz que reforma vai melhorar condições da pista. | http://glo.bo/3o0lrQC 

http://bit.ly/2M5fZhY
http://bit.ly/3ixnTwH
http://bit.ly/2Nfm6Rj
http://bit.ly/2XYCwzy
http://bit.ly/3oZNiSf
http://bit.ly/2LqCq1c
http://bit.ly/3bBh6ka
http://bit.ly/38YhgjR
http://bit.ly/3qBtF3f
https://bit.ly/39LXtUb
https://bit.ly/3it0ht0
http://glo.bo/3o0lrQC

