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 IBRAOP 

IBRAOP | Ibraop apresenta suas atividades aos servidores do TCE-AP por videoconferência 

Os objetivos institucionais e as atividades desempenhadas pelo Instituto Brasileiro de Auditoria 

de Obras Públicas (Ibraop) foram apresentadas nesta quarta-feira, dia 17 de março, por 

videoconferência, a diversos servidores do Tribunal de Contas Estado do Amapá (TCE-AP). | 

http://bit.ly/3qy69Uo 

 

IBRAOP | Grupo do Ibraop retoma reuniões virtuais para revisão de procedimentos de 

auditoria em rodovias 

As reuniões virtuais periódicas do grupo técnico do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas (Ibraop) para a elaboração de procedimentos de auditoria sobre obras rodoviárias 

foram retomadas nesta terça-feira, dia 9 de março. | https://bit.ly/3tGJUh7 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

DNIT | DNIT conclui obra ferroviária em Rolândia/PR que melhora mobilidade no 

município 

Trincheira elimina conflitos do tráfego urbano com passagem de comboios. | 

http://bit.ly/3rejgua 

 

DNIT | DNIT firma contrato para elaboração de projetos e execução das obras da BR-

285/RS em São José dos Ausentes 

Segmento vai se conectar a obras em Timbé do Sul/SC contribuindo para desenvolvimento 

regional. | http://bit.ly/3cb0Sy1 

 

DNIT | DNIT realiza melhorias na BR-392/RS e BR-158/RS em Santa Maria/RS 

Serviços promovem mais segurança e trafegabilidade. | http://bit.ly/3lDuA1X 

 

DNIT | Obras na Ponte sobre o Rio Araguaia na BR-153 TO/PA seguem em ritmo acelerado 

O empreendimento está dentro do cronograma previsto. | https://bit.ly/3soGQWN 

 

DNIT | DNIT conclui 55% das obras de duplicação no lote 6 da BR-116/BA 

Serviços visam garantir melhores condições de trafegabilidade em um dos principais corredores 

logísticos do Estado. | https://bit.ly/2Qx2wSn 

 

 

 SITES DE TCS 

 

TCE-PR | Em nota, presidente do TCE-PR explica decisão de restringir transporte em 

Curitiba 

A principal justificativa para a medida é o colapso do sistema de saúde da capital, que não tem 

sequer um leito disponível para o tratamento intensivo de pacientes com a Covid-19. | 

https://bit.ly/3tHx6qC 
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TCE-MG | TCEMG apresenta Manual de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia 

Em um evento virtual, na manhã desta sexta-feira (12/03), o Tribunal de Contas apresentou seu 

Manual de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia, que sistematiza e aperfeiçoa os 

métodos, técnicas, procedimentos e conceitos do setor, além de possibilitar a realização de 

fiscalizações em consonância com as normais nacionais e internacionais de controle. | 

http://bit.ly/3tLDBZs 

TCE-GO | Sistema Tribunais de Contas contesta declaração de Paulo Guedes 

Ao Jornal de Brasília – Sobre matéria intitulada “Vinculação entre TCU e TCEs rompe ciclo de 

irresponsabilidade, diz Guedes”. | http://bit.ly/318zvP2 

TCE-PE | Prefeito consulta TCE sobre realização de obras na pandemia 

O Pleno do TCE respondeu, nesta quarta-feira (17), uma consulta do prefeito da cidade de 

Vertentes, Romero Leal Ferreira, sobre a possibilidade de o município licitar, contratar e 

executar obras de infraestrutura urbana, manutenção e melhorias de serviço público neste 

momento de pandemia, como, por exemplo, a pavimentação de rua pública. | 

http://bit.ly/2P1fZRT 

TCE-ES | TCE executará técnicas baseadas em critérios de risco, gravidade, urgência e 

tendência nas auditorias de obras 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) realizou levantamento com objetivo 

de obter informações sobre as obras de barragens executadas no Estado. | 

http://bit.ly/395GjkM 

TCE-SP | SP acumula R$ 1,53 bilhão em obras planejadas com recursos federais 

Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) aponta que 

cerca de R$ 1.535.548.077,54 em recursos federais estão travados em obras atrasadas ou 

paralisadas no Estado paulista. | http://bit.ly/317cXxZ 

 SITES DE NOTÍCIAS

Isto É Dinheiro | Vinculação entre TCU e TCEs rompe ciclo de irresponsabilidade, diz 

Guedes 

Segundo ele, a PEC tem como mérito também estabelecer uma vinculação entre decisões do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e dos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) relacionadas a 

contabilidade de gastos. | http://bit.ly/31hHOYB 

Paraiba.com.br | Sistema Tribunais de Contas se manifesta contra declaração de Paulo 

Guedes 

O Sistema Tribunais de Contas apresentou, nessa segunda-feira (15), uma manifestação contra 

a declaração do Ministro da Econoima, Paulo Guedes, veiculada amplamente em diversos meios 

de comunicação, há quatro dias: “Vinculação entre TCU e TCEs rompe ciclo de 

irresponsabilidades, diz Guedes”. | http://bit.ly/399nLA7 

Bem Paraná | Liminar do TCE determina a suspensão do transporte público de Curitiba 

para conter avanço da Covid-19 

O Tribunal de Contas do Estado Paraná (TCE-PR) determinou que o município de Curitiba 

suspenda, a partir da zero hora deste sábado, 20 de março, a circulação do transporte coletivo 

na região de Curitiba. | http://bit.ly/39bx8PT 
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G1 | Ministério Público pede ao TCU para trocar Bolsonaro por Mourão na gestão da crise 

da Covid 

Procurador diz que pode haver prejuízo aos cofres públicos se não houver atendimento à 

população na pandemia. Lei do TCU prevê afastamento de agente público se há dano ao erário. 

| http://glo.bo/3sgkuGK 

G1 | Avenida Torquato Tapajós em Manaus segue com trecho interditado pelo terceiro dia 

para obras 

Prefeito de Manaus, David Almeida, esteve no local da obra emergencial, avaliou situação como 

positiva mas não deu prazo para término. | http://glo.bo/3vOAySc 

Consultor Jurídico | A proposta de uniformização nacional de entendimentos pelo TCU 

A preocupação com a uniformização da interpretação de normas gerais pelos tribunais de 

contas já havia motivado a apresentação da PEC 329/2013, com proposta semelhante à que ora 

se analisa, e da PEC 22/2017, que prevê a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de 

Contas e, em seu âmbito, a criação de uma Câmara de Uniformização de Jurisprudência, a ser 

composta pelos onze membros do referido Conselho, dos quais dois são ministros do TCU. | 

http://bit.ly/2OZUTn2 

G1 | Obras do Saae interditam pista da Avenida Afonso Vergueiro neste domingo 

Faixa da direita da pista centro-bairro da avenida de Sorocaba (SP) ficará bloqueada no período 

das 7h às 16h. | http://glo.bo/3ra33WX 

G1 | Prefeitura e servidores são alvos de operação que investiga desvio de dinheiro de 

obras em MT 

Além do desvio nos cofres públicos, o esquema criminoso contava também com aditamentos 

contratuais objetivando aumentar o valor final da obra. | http://glo.bo/3cSGYHk 

G1 | Obras do VLT interditam trecho na Vila Mathias, em Santos, a partir desta segunda-

feira 

Bloqueio será mantido até sexta-feira (19). | http://glo.bo/3f6MGrY 

G1 | Juíza libera obras de construção civil em Goiânia durante decreto que proíbe 

funcionamento do serviço não essencial 

Medida atende pedido da associação, que solicita a retomada do setor em tempo integral e 

ininterrupto. Atividades estavam paralisadas por conta do decreto municipal, que considerou 

somente a execução de obras de infraestrutura públicas como serviço essencial. | 

http://glo.bo/3vMS1ui 

G1 | Vazamento de gás durante obras assusta moradores em Cubatão, SP 

Funcionários da Sabesp, que estavam realizando uma obra no local, perfuraram uma tubulação 

por acidente. | http://glo.bo/3d1aavK 

G1 | Obras de recuperação de pavimento alteram tráfego de veículos em estradas da 

região de Presidente Prudente 

Três cidades receberão os serviços: Álvares Machado, Santo Anastácio e Presidente Bernardes. 

Trechos estarão sinalizados e motoristas devem ficar atentos. | http://glo.bo/3rkrUYp 

G1 | Pontos de ônibus na Av. Adhemar de Barros, em Salvador, são remanejados por causa 

de obras; confira alterações 

Não houve alteração nas linhas ou itinerário dos ônibus que atendem os locais. Veja abaixo 

sobre mudanças. | http://glo.bo/2NHWLjN 
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G1 | Projeto que proíbe inauguração ou entrega de obras públicas inacabadas é aprovado 

pela Câmara de Itaúna 

Proposta foi discutida, votada e aprovada por unanimidade na sessão de terça-feira (16). | 

http://glo.bo/3vSCl91 

G1 | Alça da Bandeirantes passa por obras em Limeira a partir desta quinta; veja rota 

alternativa 

Durante a obra, como alternativa, os motoristas devem utilizar as alças do próprio dispositivo 

como alternativa, a partir da sinalização que será implantada no local. | http://glo.bo/3lGfxnZ 

G1 | Cratera se abre em trecho da Avenida Djalma Batista, em Manaus; pistas são 

interditadas para obras 

Prefeitura de Manaus informou que cratera se abriu devido às fortes chuvas. | 

http://glo.bo/3sbgU0E 

G1 | Moradores de Ponta Grossa podem ficar sem água por causa de obras da Sanepar 

Abastecimento pode ter oscilações em três bairros durante esta sexta-feira (19). | 

http://glo.bo/3tOzyLV 

G1 | Obras na Marechal Rondon interditam trechos de avenidas a partir deste sábado em 

Bauru 

Segundo a concessionária, pista de viaduto da Avenida Rodrigues Alves deve ficar fechada por 

50 dias. Já alça de saída da Avenida Nações Unidas terá interdições em dois dias para serviços 

de pavimentação. | http://glo.bo/3sbOweL 

G1 | Prefeitura publica edital de PSS com 50 vagas para setores de obras da Seminfra em 

Santarém 

Contratos serão de 3 meses com salários de R$ 1.100. Vagas são em três cargos. Inscrições 

iniciam na terça-feira (23). | http://glo.bo/3cUpZo5 

R7 | Desabamento de obra em Franca (SP) deixa funcionários soterrados 

Ao menos 20 pessoas ficaram sob os escombros, mas 14 já foram resgatadas pelos bombeiros 

e atendidas por equipes do Samu. | http://bit.ly/2OQ7lG4 

Governo Federal | Governo conclui conjunto de obras em Rolândia/PR 

Os carros agora circularão sob a ferrovia, por meio de um viaduto. | http://bit.ly/3vPtkNU 

Governo Federal | Governo entrega 110 obras de infraestrutura turística 

O Nordeste concentra os maiores desembolsos, de R$ 18,2 milhões, que permitiram a 

finalização de 36 trabalhos. | http://bit.ly/2Pga7En 

Governo Federal | Governo entrega duplicação da BR-116/Bahia 

Novo trecho de 16km torna a rodovia integralmente duplicada entre Feira de Santana e Santa 

Bárbara. | https://bit.ly/2PcJikh 

GazetaWeb | Obras interditam ruas no Tabuleiro dos Martins e na Santa Lúcia a partir 

desta segunda-feira; veja quais 

Seinfra realizará obras na Rua Santa Luzia, próximo a Feirinha do Tabuleiro dos Martins, e na 

Avenida Manoel Afonso de Melo, no bairro Santa Lúcia. | http://glo.bo/3d5camZ 

Senado Federal | CMO analisa obras com indícios de irregularidades graves 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) debateu, na quarta-feira (17), com representantes do 

governo, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) a situação de obras com indícios de irregularidades graves, como a Ferrovia 

Transnordestina.|  https://bit.ly/3vZyYNB
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Correio Braziliense | Com investimento de R$ 10 milhões, Hospital Veterinário do DF deve 

dobrar atendimentos 

Equipes de saúde serão ampliadas e unidade passará a oferecer cirurgias ortopédicas. Decreto 

que prevê destinação dos recursos necessários às obras saiu no Diário Oficial do Distrito 

Federal (DODF) desta quinta-feira (18/3). | http://bit.ly/3tKm6Jd 

Correio Braziliense | Congresso quer tirar recurso da Previdência para bancar obras 

Os parlamentares estão de olho nas despesas com a Previdência depois de verem frustrada a 

tentativa anterior de abrir espaço no Orçamento. | http://bit.ly/399DjUu 

Estradas | SP-070 terá obras no pavimento na próxima semana, entre SP e Guarulhos 

De acordo com a concessionária Ecopistas, revitalização será feita na pista sentido Vale do 

Paraíba no período noturno. | http://bit.ly/3sjCkIM 

Estradas | Rodovias do interior de SP têm obras de recuperação e conservação 

De acordo com a Renovias, serviços serão realizados entre 7h30 e 17h, na próxima semana. | 

http://bit.ly/31cHLxi 

Estradas | Obras na BR-163, no MS, interditam a via nesta quinta-feira (18) 

De acordo com a concessionária, serviços ocorrem em pontos distintos da rodovia; operação 

Pare e Siga foi implantada. | http://bit.ly/3f7VWvH 

Estradas | BR-392 e BR-158 recebem obras de melhorias, em Santa Maria (RS) 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços 

garatem mais segurança ao usuário. | http://bit.ly/2Phdf2G 

Estradas | RJ-116 terá obras entre Itaboraí e Macuco nesta terça (16) 

De acordo com a concessionária Rota 116, responsável pela rodovia, serviços serão realizados 

em pontos distintos. | http://bit.ly/3lLqyEx 

Estradas | BR-163 tem obras de conservação com interdição parcial, no Mato Grosso 

De acordo com a concessionária, serviços serão realizados em dois períodos. | 

http://bit.ly/3f5dAAo 

Estradas | Trechos da Via Dutra têm obras de recuperação de pavimento, em SP 

De acordo com a NovaDutra, serviços ocorrem até domingo (21), em Pindamonhangaba, 

Taubaté e Caçapava, nos dois sentidos da rodovia. | http://bit.ly/3lLqEvT 

Estradas | BR-116 terá obras nesta terça (16) e quarta (17), no acesso a Porto Alegre (RS) 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços 

acontecem das 9h às 16h. | http://bit.ly/3lJ3AxW 

Estradas | Ponte na Cônego Domênico Rangoni (SP-248), passará por obras a partir de 

quarta (17) 

De acordo com a Ecovias, obra será executada por 90 dias e é importante para conservar 

asfalto e manter qualidade de sustentação da Obra de Arte Especial (OAE); serviços serão por 

90 dias. | http://bit.ly/3vUVFm0 

Estradas | Obras interditam parcialmente a BR-163, no Mato Grosso do Sul 

De acordo com a concessionária, serviços ocorrem em pontos distintos da rodovia; operação 

Pare e Siga foi implantada. | http://bit.ly/398UFks 
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Estradas | Ayrton Senna tem obras de renovação do pavimento entre SP e Guarulhos 

De acordo com a concessionária Ecopistas, serão feitas melhorias no sistema de drenagem, 

além de limpeza e conservação da via. | http://bit.ly/3192phJ 

Estradas | Obras na Vicinal Plácido Lorenzeti (SPA-007/327) interditam Alça 

De acordo com a concessionária Cart, serviços ocorrem das 7h30 às 17h, em Santa Cruz do Rio 

Pardo (SP). | http://bit.ly/3f5NZqT 

Agência Brasília | Licitação de drenagem pluvial no Lago Sul será em abril 

A nova data é 8 de abril, com horário marcado para as 10h. A empresa vencedora fará serviços 

vinculados ao sistema viário e infraestrutura pluvial. | https://bit.ly/3w1UVM3 

Agência Brasília | Contrato assinado e o DF ganha uma nova escola técnica 

Empresa vencedora da licitação para construção é a Alcance Engenharia e obras ficarão prontas 

dentro de 16 meses. | https://bit.ly/3993JWs 

Agência Brasília | Avançam obras de infraestrutura no Noroeste 

Terracap abre licitação para contratação de empresa responsável pelos serviços. | 

https://bit.ly/3vSHIF5 

Agência Brasília | Parque Distrital de São Sebastião está em obras 

Intervenções são frutos de acordo de compensação ambiental. Serão investidos mais de R$ 2,7 

milhões na unidade. | https://bit.ly/3vV0jjW 

Agência Brasília | Governo acelera obras em sete UPAs 

Iges-DF libera R$ 3,5 milhões para construtoras concluírem os serviços. Unidades vão desafogar 

os hospitais públicos. | https://bit.ly/3199ord 

Agência Pará | Obras essenciais para a mobilidade urbana avançam na Região 

Metropolitana 

Executadas pela Sedop e NGTM, as obras prosseguem obedecendo aos protocolos de prevenção 

à Covid-19. | http://bit.ly/31cvfhq 

Agência Pará | Obras avançam para instalação de mini usina de oxigênio e 10 leitos UTI 

em Alenquer 

Está em ritmo acelerado as obras para instalação de uma mini usina de oxigênio e a criação de 

10 novos leitos para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Santo Antônio, 

localizado no município de Alenquer, na região oeste do Pará. | http://bit.ly/2P0aH9o 

Agência Pará | Técnicos da Sespa acompanham obras para instalação de mais 28 leitos de 

UTI em Parauapebas 

A equipe da Secretaria está verificando as demandas de municípios para agilizar o atendimento 

à população. | http://bit.ly/3f93q1O 

Notícias do Acre | Em Marechal Thaumaturgo, Gladson comemora obra de energia solar e 

anuncia investimentos para a Vila Restauração 

Ao lado do presidente da Energisa, José Adriano Silva, o governador autorizou o início da obra 

de implantação da usina fotovoltaica de energia solar, que vai atender as 147 famílias que 

vivem na comunidade. | http://bit.ly/3lH5oro 

Notícias do Acre | Governo já concluiu 50% da obra de manutenção do aeroporto de 

Marechal Thaumaturgo 

A obra tem um custo de mais de R$ 1 milhão e segue na forma de parceria público-privada. | 

http://bit.ly/3lKr5GV 
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Notícias do Acre | Governo realiza vistoria em obra de reforma e ampliação de hospital em 

Mâncio Lima 

O governo está investindo cerca de R$ 2 milhões nas reformas dos blocos A e B do hospital. | 

http://bit.ly/3d35yVR 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de interligação vai aumentar em 38% produção de 

água em Sabáudia 

Trabalho será concluído na próxima semana. Ao todo, são 5 mil metros de tubulações para esta 

interligação que ampliará o abastecimento, especialmente nos dias mais quentes. | 

https://bit.ly/3cfiDwn 

Agência de Notícias do Paraná | Obras da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu já avançam 

em três pontos 

Nova rodovia que liga a BR-277 à nova ponte entre Brasil e Paraguai terá 15 quilômetros de 

extensão e está prevista para agosto de 2022. Em três trechos já iniciaram obras com etapas de 

limpeza do terreno. | https://bit.ly/3lHSxFg 

Estado de Minas Gerais | Congresso quer tirar recurso da Previdência para bancar obras 

A estratégia é amparada em uma expectativa de economia maior com a reforma da Previdência 

aprovada em 2019, mas a área econômica é contra a medida porque a realocação de recursos 

pode colocar em risco uma despesa que é obrigatória. | https://bit.ly/3tGhzrc 

Estado de Minas Gerais | Ouro Preto: bota-fora em Jardim Botânico gera multa 

A prefeitura notificou a empresa Saneouro. | https://bit.ly/3tHSVGy 

MidiaMax | Atenção, motoristas: BR-163 tem 12 bloqueios de obras e trânsito pode ser 

lento 

Equipes da CCR MSVia estão realizando manutenção nas vias. |  http://bit.ly/3d28HVX 

Engeplus | Obras da SC-442 perto de serem concluídas 

Empresa que terminará a revitalização será conhecida na próxima quarta-feira, dia 24. | 

http://bit.ly/31ibIMl 

Engeplus | CCR ViaCosteira entra na reta final dos trabalhos iniciais na BR-101 Sul 

Só nesta etapa os investimentos já ultrapassaram R$200 milhões. | http://bit.ly/3rkkKTD 

Engeplus | Projetos preveem liberação de dinheiro do Estado para obras do governo 

federal 

Executivo quer repassar recursos estaduais para a obra de duplicação da BR-470. | 

http://bit.ly/3f87qPP 

Portal Correio | Obras são concluídas e Semob libera trânsito entre avenidas 

Expedicionários e Júlia Freire, em João Pessoa 

Serviço emergencial teve início em 22 de fevereiro, quando uma cratera se abriu no local em 

virtude das fortes chuvas. | https://bit.ly/2PjgIha 

DCMais | Sanepar transfere obras de terça para quinta-feira em PG 

 Essas obras fazem parte de um projeto de ampliação geral do Sistema de Abastecimento de 

Água da cidade, que vem sendo implantado em várias etapas. | https://bit.ly/3tKAalZ 

São Roque Notícias | Prefeito de Ibiúna viabiliza duplicação da Marginal da cidade 

Nos próximos dias, uma comissão do Departamento de Estrada e Rodagem (DER) virá até o 

município para fazer uma vistoria no trecho para elaboração do projeto e posterior licitação da 

obra. | https://bit.ly/2QumbCl 

http://bit.ly/3d35yVR
https://bit.ly/3cfiDwn
https://bit.ly/3lHSxFg
https://bit.ly/3tGhzrc
https://bit.ly/3tHSVGy
http://bit.ly/3d28HVX
http://bit.ly/31ibIMl
http://bit.ly/3rkkKTD
http://bit.ly/3f87qPP
https://bit.ly/2PjgIha
https://bit.ly/3tKAalZ
https://bit.ly/2QumbCl


São Roque Notícias | Vereador de São Roque apura através de Requerimento que o prefeito 

assumiu com R$55 milhões em caixa 

De acordo com a Resposta ao Requerimento, o resultado deixado pelo antigo prefeito foi de 

superávit, apurado para a transição do governo, no valor de R$17.419.190,61 (dezessete 

milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e noventa reais e sessenta e um centavos), dos 

quais R$14.247.770,57 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta 

reais e cinquenta e sete centavos) estavam disponíveis, descontando os valores a serem pagos 

por obras em andamento, cujo empenho foi feito no ano de 2020 e os valores deveriam ser 

pagos em 2021. | https://bit.ly/2PhvpRU 

https://bit.ly/2PhvpRU



