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- 15 a 21 de fevereiro de 2021 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Diretoria Executiva do Ibraop debate ações para o biênio 2021-2022 

Apresentação, distribuição e discussão das proposições de ações para o biênio 2021-2022. 

Esse foi o principal item da pauta da reunião da Diretoria Executiva do Ibraop | 

https://bit.ly/3jNsefT 

 

IBRAOP | TCE-AP adota Manual de Auditoria de Obras Públicas e Orientações Técnicas do 

Ibraop 

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá formalizou a adoção do Manual de Auditoria de 

Obras Públicas e Serviços de Engenharia e todas as Orientações Técnicas elaboradas pelo 

Ibraop nas auditorias de obras públicas e serviços de engenharia realizadas pela instituição | 

https://bit.ly/37FWV1J 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção em rodovias federais de Minas Gerais 

Autarquia executa serviços na BR-267/MG, BR-354/MG e BR-352/MG. | https://bit.ly/3uy09OO 

 

DNIT | DNIT intensifica trabalhos no Acre para recuperação de rodovia atingida pelas 

chuvas 

Estado registra índices pluviométricos acima da média histórica. | http://bit.ly/3dIxVeh 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção em rodovias federais de Mato Grosso 

Autarquia executa serviços na BR-070, na BR-158 e na BR-364. | http://bit.ly/3pH4JX5 

 

 

 SITES DE TCS 

 

TCE-MT | Por descumprimento parcial, Pleno rescinde TAG para adequações na execução 

de obra da Copa do Mundo de 2014 

A decisão foi anunciada durante o julgamento de Monitoramento das determinações contidas 

no TAG, realizado na sessão ordinária remota de terça-feira (9), sob relatoria do conselheiro 

substituto João Batista Camargo. | https://bit.ly/2Mdy1Pt 

 

TCE-PR | TCE-PR quer usar imagens de satélite para fiscalizar obras públicas no Paraná 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná iniciou negociações com o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações para utilizar imagens de satélite na fiscalização de obras públicas. | 

https://bit.ly/3aHy6Ew 

 

TCE-PE | Escola oferece curso sobre destinação do lixo 

Você que trabalha na área ambiental, não perca a oportunidade de se requalificar e adquirir 

novos conhecimentos sobre a reciclagem de resíduos sólidos. | http://bit.ly/3kc0ba4 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Governo de MT anuncia R$ 606 milhões em obras de 775 km de asfalto e construção 

de 40 pontes 

As obras terão início, ou reinício (no caso daquelas paralisadas em razão do período chuvoso) 

ainda neste mês. | http://glo.bo/3qOdksG 

 

G1 | Obras das marginais da Marechal Rondon interditam acesso a avenida de Bauru 

Segundo a concessionária, interdição no quilômetro 338, sentido interior-capital, deve durar 

cerca de 30 dias. Confira a rota alternativa para acessar a Avenida Getúlio Vargas. | 

http://glo.bo/3aGVfqz 

 

G1 | Na Grande Vitória, 85% das obras de engenharia estão irregulares, aponta Crea 

Fiscalização do conselho vistoriou mais de 200 obras em todo o estado. Crea planeja fazer 

nova operação de monitoramento das obras públicas e privadas que estão paradas. | 

http://glo.bo/37FNpf3 

 

G1 | Obras em rede de água prejudicam abastecimento na zona sul de Marília 

Segundo o DAEM, uma rede apresentou problemas na região e foi preciso fechar o reservatório 

para manutenção. Moradores reclamam que situação acontece há alguns dias. | 

http://glo.bo/3keZBIP 

 

G1 | Prefeitura faz obras para solucionar problema em represa que transbordou em Betim 

Entre elas, será realizada a abertura de canal na Avenida Adutora Várzea das Flores, que cedeu. 

Segundo Executivo, canal deve deve ajudar a controlar o nível da represa caso haja novo 

aumento do volume de água por causa da chuva. | http://glo.bo/3aHGtzW 

 

G1 | Moradia estudantil da UFSJ passará por obras de reforma a partir de março 

Serviços serão realizados pela empresa VS Engenharia & Projetos Ltda. O valor total do contrato 

é de R$ 555 mil. | http://glo.bo/3smZaz5 

 

G1 | Obras interditam alça de saída da SP-225 nesta quinta-feira em Bauru 

Intervenção será feita até 17h no trecho que dá acesso à pista sentido Bauru-Botucatu da 

Rodovia Marechal Rondon (SP-300). | http://glo.bo/3sjxH0Y 

 

G1 | Obras na Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli exigem atenção de motoristas 

nesta sexta-feira 

Área onde ocorrerá os trabalhos possui um ponto de ônibus do transporte coletivo de 

Presidente Prudente. Cart sugere que usuários utilizem outro local para ingressarem no 

transporte, por questões de segurança. | http://glo.bo/3ke9dUj 

 

G1 | Obras no pavimento interditam alça de acesso da SP-270 em Álvares Machado 

Serviços serão executados nestas quarta-feira (17) e quinta-feira (18), das 8h às 17h. | 

http://glo.bo/2NlZRKb 

 

G1 | Após cabeceira ceder, obras em ponte sobre Rio Pardo começam em Jardinópolis, SP 

Equipes de obras vão nivelar o asfalto e realizar o recapeamento. Local que liga cidade a Cruz 

das Posses, distrito de Sertãozinho, está interditado desde sábado (13). | 

http://glo.bo/2NxOn6j 
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G1 | Obras de duplicação são realizadas na MG-050 na altura do Distrito Industrial em 

Divinópolis 

Trabalhos fazem parte do cronograma que prevê melhorias nos trechos que a rodovia corta no 

município. Parte do trânsito está restrito no local. | http://glo.bo/37FSFPX 

 

G1 | Rua Riachuelo, em Campos, RJ, será interditada por 48h para obras na rede de esgoto 

a partir desta quinta-feira 

Trecho entre a Avenida 28 de Março e Rua Bernardo Passos será interditado a partir das 8h 

desta quinta-feira (18) até as 8h de sábado (20). | http://glo.bo/3bymFOP 

 

G1 | Reunião especial para discutir alterações no Código de Obras e Postura de 

Divinópolis é convocada pela Câmara 

Nos moldes de audiência pública, o encontro será na sexta-feira (19), a partir das 14h30, e terá 

a participação de várias entidades do setor. | http://glo.bo/3aIydQg 

 

G1 | Obras causam bloqueio parcial em rua no Jardim Bela Vista, em Campinas, a partir 

desta quarta 

Interdição segue até sexta (19), sempre das 8h30 às 16h30. Empresa recomenda que os 

motoristas evitem a via durante o período. | http://glo.bo/3aHIpsc 

 

G1 | Obras interditam alça da Rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente nesta 

terça-feira 

Serviços serão realizados das 8h às 17h, na ligação com a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-

425) rumo a Martinópolis. Cronograma pode ter alterações em decorrência das condições 

climáticas. | http://glo.bo/3qO1Y7R 

 

R7 | Baía de Chacororé dá sinais de recuperação após chuvas e obras de intervenção 

As chuvas que têm caído em Barão de Melgaço (113 km ao sul de Cuiabá) associadas às obras 

de recuperação já mostram sinais positivos na Baía de Chacororé, que já vem apresentando 

retorno de planícies alagadas. | http://bit.ly/3dDjZSM 

 

R7 | Zema confirma R$ 298 mi da Vale para obras contra enchentes 

Valor será usado para intervenções no córrego do Ferrugem e na avenida Tereza Cristina, entre 

Belo Horizonte e Contagem. | http://bit.ly/37DqvoE 

 

Gazeta Web | Saneamento básico: prefeitura fiscaliza estação de tratamento e cobra 

celeridade em obras 

Na unidade visitada pelo prefeito, são recebidos 180 litros por segundo de esgoto, dos quais 

40 são tratados no mesmo período de tempo. | http://glo.bo/3qJbUQ8 

 

Jornal de Brasília | Indicado para Petrobras faz obra paga por Itaipu com orçamento em 

dólar e livre de fiscalizações 

Na lista de obras pagas pela usina estão de construção de escolas militares a instalação de 

vitrais em uma catedral. | http://bit.ly/3bw2QaF 

 

Correio Braziliense | Secretaria de Obras pede estudo ambiental para alargar a Helio 

Prates 

Autorização simplificada pretende acelerar a liberação da construção de mais uma faixa de 

rolamento na Helio Prates. Projeto inclui ainda construção de pista marginal, ciclovia e 

revitalização da avenida. | http://bit.ly/3qLxcN0 

 

Correio Braziliense | GDF vai construir viaduto para facilitar acesso a Vicente Pires 

O valor estimado do investimento é de R$ 12 milhões, com geração de 120 empregos. As obras 

devem começar no segundo semestre deste ano, com duração de oito meses. | 

http://bit.ly/3qOhpwI 
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Estradas | Obras na Marechal Rondon interditam a alça de saída da SP-225 

De acordo com a concessionária, serviços serão feitos nesta quinta-feira (18), entre 8h e 17h. | 

http://bit.ly/3dGFvG3 

 

Estradas | BR-235 ganha 77 quilômetros de pista pavimentada em Jeremoabo (BA) 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços no 

lote 2 da rodovia baiana promovem mais fluidez entre os estados da Bahia, Sergipe e 

Pernambuco. | http://bit.ly/3dGFySf 

 

Estradas | Concessionária realiza reconstrução da praça de pedágio do Rodoanel 

De acordo com a SP Mar, obras acontecem até quarta-feira (24) e serão retomadas no sábado 

(27); veja vídeo. | http://bit.ly/3pFqrL7 

 

Estradas | Alça de saída da SP-284 será fechada para obras em Assis 

De acordo com a Cart, serviços serão feitos nesta segunda (22), das 7h30 às 17h; equipes vão 

executar manutenção no pavimento na Raposo Tavares (SP-270). | http://bit.ly/3bubhn4 

 

Estradas | Via Anhanguera recebe obras de melhorias no pavimento em SP 

De acordo com a AutoBAn, serviços serão na alça de interligação da pista principal à pista 

marginal norte. | http://bit.ly/3dCeq6N 

 

Estradas | DNIT intensifica trabalhos no Acre para recuperação da BR-364 

De acordo com a Autarquia, equipes monitoram elevação do volume de água dos rios, que 

prejudicam a capital Rio Branco causa o bloqueio da rodovia. | http://bit.ly/2ZJ1GmE 

 

Estradas | BR-163 tem obras de manutenção no MS, nesta sexta (19) 

De acordo com a concessionária, serviços ocorrem em pontos distintos da rodovia. | 

http://bit.ly/37A6AqA 

 

Estradas | Obras na BR-277 avançam e estão em fase de terraplanagem 

De acordo com a concessionária, primeira etapa de implantação de terceiras faixas iniciou na 

região de Guarapuava. | http://bit.ly/3pLBJNU 

 

Estradas | Concluídas as obras de contenção de encosta em Barra do Piraí (RJ) 

De acordo com o DER-RJ, intervenções foram feitas no Km 37 e tiveram um custo de R$ 

1.516.668,61. | http://bit.ly/3dz9EHr 

 

Estradas | DER-MG inicia projeto de recuperação de pontes no Estado 

De acordo com o Departamento, objetivo é substituir pontes de madeira e recuperar estruturas 

em concreto sobre rios, riachos e córregos. | http://bit.ly/3pLCeaK 

 

Porto e Navios | Codeba abre licitação para obra de dragagem no Porto de Ilhéus  

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) realizará no dia 11 de março licitação, na 

modalidade pregão eletrônico, para execução da dragagem de manutenção do Porto 

Organizado de Ilhéus. | http://bit.ly/3pOghI5 

 

Agência Pará | Governo firma parceria com municípios da região metropolitana para obras 

de mobilidade urbana 

As melhorias em infraestutura viária incluem a requalificação da BR-316 para o BRT 

Metropolitano, construção de viadutos e a duplicação da rua Padre Bruno Secchi. | 

http://bit.ly/2ZM5h3m 
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Agência Pará | Restauro: obras no Theatro da Paz avançam e chegam a 45% do cronograma 

previsto 

Secult segue também com as obras no Palacete Faciola, onde funcionará a nova sede do 

Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC). | http://bit.ly/3aNzBB8 

 

Agência Pará | NGTM busca parceria com Prefeitura de Ananindeua para otimizar obras de 

mobilidade executadas pelo Estado 

O objetivo foi buscar parceria com a gestão municipal para solucionar alguns gargalos e 

otimizar as obras do Estado a fim de trazer melhorias para a população da Região 

Metropolitana de Belém (RMB). | http://bit.ly/3bw6hOS 

 

Agência de Notícias do Paraná | DER realiza nova etapa da licitação das terceiras faixas da 

PR-323 

Documentos de habilitação das empresas que apresentaram melhores propostas comerciais 

serão analisados para definir a vencedora. A obra integra o novo Programa de Revitalização da 

Segurança Viária do DER/PR. | https://bit.ly/3pHrrys 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador vistoria obras no Condomínio do Idoso de Foz 

Obra alcançou 85% de execução e chegou à fase de acabamento. São 40 casas exclusivas para 

moradores da terceira idade em formato de loteamento fechado e sob um programa de aluguel 

social. | https://bit.ly/2ZL0MX8 

 

Agência de Notícias do Paraná | Parceria da Cohapar agiliza conclusão de obras em escolas 

de todo o Estado 

A experiência técnica dos profissionais da companhia na fiscalização tem feito a diferença nos 

projetos de construção e reformas. Já foram concluídas 158 obras e outros 146 projetos estão 

em andamento. Fiscais são indicados por meio de portarias da Fundepar. | 

https://bit.ly/3bwIZbp 

 

Estado de Minas Gerais | Dinheiro da Vale vai para obras 

Zema anuncia destinação de R$ 298 milhões do acordo com a mineradora para ajudar a 

resolver problema de enchentes no córrego Ferrrugem e na Av. Tereza Cristina. | 

http://bit.ly/2OWWyt6 

 

Estado de Minas Gerais | Da Arena MRV a rodovias, confira as obras paradas e em 

andamento em MG 

Principais obras no estado são do setor de transporte, sendo 70% dos investimentos, seguidas 

pela indústria (12,6%) e geração de energia (10,8%). | http://bit.ly/3qIdqlr 

 

Estado de Minas Gerais | Editais para obras da 1ª fase da retomada de Angra 3 saem em 

março, diz Abdan 

Os recursos para a obra foram liberados na última reunião do Conselho de Administração da 

Eletrobras, informa o presidente da Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades 

Nucleares (Abdan), Celso Cunha, que acompanha de perto o processo. | https://bit.ly/3pPesLb 

 

Estado de Minas Gerais | Copasa faz obras emergenciais para garantir água a moradores 

em Betim 

Após transbordamento de represa que rompeu adutora, mais de 7 mil moradores tiveram 

fornecimento suspenso. | https://bit.ly/3dBKmZb 

 

MidiaMax | Equipes iniciam obras no corredor de ônibus da avenida Marechal Deodoro 

Projeto prevê implantação de quatro estações de pré-embarque. | http://bit.ly/3pRan9g 
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MidiaMax | Chuvas prejudicam manutenção da MS-040, em obras há mais de um mês 

Em janeiro, serviço emergencial foi feito por apenas uma semana e interrompido pelo mau 

tempo. | http://bit.ly/3bybTbd 

 

Midiamax | Com 60% de obras prontas, feirona de Três Lagoas será entregue em junho 

Local vai abrigar 200 trabalhadores. | http://bit.ly/3bwukNv 

 

Engeplus | Revitalização da Rodovia Luiz Rosso se aproxima do Morro Estevão 

Obras na rodovia estão sendo realizadas pelo Governo de Criciúma. | http://bit.ly/2ZIAlB9 

 

Engeplus | DNIT monitora emissão de poluentes nas obras da Serra da Rocinha 

Medida está prevista no licenciamento ambiental do empreendimento. | http://bit.ly/37JgTsC 

 

Engeplus | Casan conclui 70% das obras de ampliação da Estação de Tratamento de 

Esgotos do bairro Santa Luzia 

Finalização da última etapa dos trabalhos está prevista para abril. | http://bit.ly/3smvemx 

 

Portal 27 | Obras dos novos quiosques da praia Costa Azul estão em andamento 

Os novos quiosques da praia Costa Azul, em Iriri, balneário de Anchieta, estão começando a 

ganhar forma. Eles fazem parte das obras de revitalização da orla, que tem previsão de ser 

concluída em julho deste ano. | http://bit.ly/2MjgpBZ 

 

Diário do Litoral | Estado entrega obras de contenção em encostas em Guarujá 

Obras realizadas no Morro do Macaco Molhado receberam investimentos de R$ 23,5 milhões e 

fazem parte de um pacote de medidas preventivas contra enchentes na Baixada Santista. | 

http://bit.ly/2Nozh33 
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