NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP
- 05 a 11 de abril



SITES DE TCS

TCE-AL | Presidente do TCE/AL reforça convocação para atualizar informações sobre obras
paralisadas nos municípios
O novo prazo para envio de informações é até o dia 15 de abril. | https://bit.ly/3db2E2M
TCE-PR | TCE-PR pede que a Prefeitura de Curitiba comprove fiscalização no transporte
coletivo
O Tribunal quer saber se está sendo respeitado o limite de 50% de lotação máxima dos ônibus
que circulam na capital paranaense. | https://bit.ly/3d9U6cw
TCM-PA | Escola de Contas do TCMPA abre nova turma para curso sobre Geo-obras
O treinamento será totalmente online no próximo dia 15, das 9h às 12h, via plataforma Zoom.
As inscrições devem ser feitas no site da Escola de Contas e as vagas são limitadas. |
https://bit.ly/3mELTju
TCE-SP | Prazo para jurisdicionados atualizarem dados de obras vence no dia 12
Os órgãos jurisdicionados, de âmbitos estadual e municipal, devem encaminhar ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCESP), até segunda-feira (12/4), a prestação de contas e a
atualização dos dados do Cadastro de Obras relativas ao primeiro trimestre de 2021. |
https://bit.ly/3e0ZtKj
TCE-SE | TCE orienta secretários responsáveis pelas obras públicas nos municípios
sergipanos
A ação possibilitou uma troca de conhecimentos com secretários municipais de obras públicas
dos municípios sergipanos e gestores municipais. | https://bit.ly/2PVv5ZC



SITES DE NOTÍCIAS

G1 | Finalizado acordo para retomada das obras do entorno da Arena do Grêmio, em Porto
Alegre
Obras devem ser concluídas em até 58 meses após a aquisição do estádio pelo clube, segundo
a prefeitura. | https://glo.bo/3sdI3io
G1 | Concessionária inicia obras de duplicação na Raposo Tavares em Sorocaba
Obras contemplam a construção de uma nova pista no sentido capital, com duas faixas de
rolamento e acostamento pavimentado. | https://glo.bo/2Rw2t9Z

G1 | Prefeito de Mogi anuncia antecipação das obras da maternidade municipal para
receber pacientes com Covid-19
Anúncio foi feito durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (9), onde Caio apresentou
balanço dos primeiros 100 dias de governo. Ele também falou sobre outras ações de combate à
pandemia e resultados econômicos. | https://glo.bo/2PWFu7u
G1 | Convênio prevê obras de R$ 2,9 mi na RJ-138 e outras intervenções em bairros de
Araruama
Documento foi assinado pela prefeita Livia de Chiquinho nesta sexta-feira (9). DER informa que
obra na rodovia tem prazo de nove meses para ser concluída. Órgão aguarda plano de trabalho
da Prefeitura para liberar materiais para as demais obras. | https://glo.bo/2PXLcpF
G1 | Trecho da Rodovia Rachid Rayes que liga Marília a Assis é interditada para obras na
pista
Lançamento de vigas está sendo feito no km 354 nesta quarta-feira (7) e obras continuam nesta
quinta-feira (8) no Km 381. Operação "Pare e Siga" está sendo feita no local. |
https://glo.bo/3uR9X5T
G1 | Trecho de rua do bairro do Comércio, em Salvador, será interditado na sexta-feira por
causa de obras
Bloqueio do tráfego de veículos será realizado na rua Miguel Calmon, das 6h às 19h, por causa
da obra do Arquivo Histórico Municipal, realizada pela Secult. | https://glo.bo/3ddaYze
G1 | Obras começam a ser feitas em trecho da MGC-462 que desabou entre Patrocínio e
Perdizes
Local foi interditado no dia 21 de dezembro de 2020 após fortes chuvas terem causado buraco
na pista. Previsão é de 90 dias para conclusão; veja desvios para motoristas. |
https://glo.bo/3a3VzyU
G1 | Durante quatro dias, obras alteram tráfego de veículos na SP-270 na região de
Presidente Prudente
Serviços de manutenção do pavimento começam nesta quarta-feira (7) e seguem até sábado
(10). Motoristas devem dirigir em velocidade reduzida nos locais das intervenções e jamais
parar o veículo para observar os trabalhos. | https://glo.bo/3dVxYSd
G1 | Governo da Paraíba anuncia programa de obras rodoviárias e de mobilidade urbana
Programa terá investimento de R$ 435,17 milhões e deverá ser executado até 2022 em 50
cidades do estado, de acordo com o governo. | https://glo.bo/3anIC3t
G1 | Obras na rede de esgoto interditam vias no Centro de Itapetininga
Algumas ruas e avenidas ficarão parcialmente interditadas por 30 dias a partir desta terça-feira
(6). Confira as vias afetadas. | https://glo.bo/3wYJDZt
G1 | Chuva forte abre cratera em rodovia e obras de recuperação devem durar 90 dias em
MT
A profundidade do buraco dá a dimensão do volume de água que desceu a encosta e
impressiona quem passa pela rodovia. | https://glo.bo/32bpD7s
G1 | Assembleia promulga lei que proíbe aumento de tarifas de pedágio em caso de obras
atrasadas no Paraná
Medida valerá a partir dos novos contratos de concessão no estado; atuais acordos terminam
em novembro de 2021. Promulgação ocorreu nesta segunda-feira (5) após derrubada de veto. |
https://glo.bo/3e21qWZ

G1 | Trechos de avenida de Londrina que acessam PR-445 serão interditados para
realização de obras
Rotatórias serão construídas debaixo de viaduto que fica sobre a Avenida Madre Leônia Milita,
na zona sul da cidade. | https://glo.bo/2PWG70Q
DNIT | DNIT avança na execução das obras do Complexo Viário do Gancho de Igapó, no Rio
Grande do Norte
Autarquia liberou vias marginais, alças de acesso e a rotatória sob o viaduto. |
https://bit.ly/32afdoS
DNIT | DNIT executa obras de manutenção rotineira em trecho da BR-116/RS
Serviços acontecem entre Nova Petrópolis e Porto Alegre. | https://bit.ly/3284ew1
DNIT | BR-319/AM: DNIT recebe autorização para as obras de reconstrução do Lote C
Departamento avança na elaboração de projeto e tem expectativa de início das obras ainda em
2021. | https://bit.ly/3mIaP9L
DNIT | DNIT inicia uma série de obras importantes ao longo da BR-020/GO
Serviços priorizam a segurança dos usuários e a organização do trânsito na região. |
https://bit.ly/3uLoa40
Governo Federal | Inauguradas obras que ampliam pista de pouso e decolagem no
aeroporto
Benfeitorias ajudarão a atrair mais turistas e voos internacionais sem escala para a região. |
https://bit.ly/32aFWSe
Senado Federal | Nova Lei de Licitações é esperança contra corrupção e desperdício de
verbas
Uma das palavras que há bastante tempo levam o brasileiro a pensar em prejuízo aos cofres
públicos e danos à sociedade é “licitação”. | https://bit.ly/3e18x1N
Correio Braziliense | Hospitais de campanha do DF estão com metade das obras
concluídas
Relatório da Novacap mostra que unidades do Gama e do Plano Piloto estão com metade das
obras completas. Já o de Ceilândia encontra-se em 55%. Executivo local prometeu entregar os
três hospitais até 15 de abril. | https://bit.ly/2OIsGAZ
Estradas | Obras no complexo viário do Gancho de Igapó, no RN, aumentam a segurança
De acordo com o Dnit, vias marginais, alças de acesso e rotatória sob o viaduto foram liberadas
ao tráfego. | https://bit.ly/3wNCmvb
Estradas | Rodovia BR-116, no RS, terá obras de conservação neste sábado (10)
De acordo com o Dnit, serviços acontecem entre Nova Petrópolis e Porto Alegre. |
https://bit.ly/3dXGAI3
Estradas | Concessionária realiza obras em passarela na SP-255, em Araraquara
De acordo com a Via Paulista, serviços serão interrompidos neste fim de semana; conclusão das
obras estão prevista para o dia 16. | https://bit.ly/3a4LCBB
Estradas | Obras na BR-163, no MS, provocam retenções de tráfego nesta quarta (7)
De acordo com a concessionária, serviços ocorrem em pontos distintos da rodovia; operação
‘Pare e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3dab3mY

Portos e Navios | Sem concorrente, mineradora arremata ferrovia por lance mínimo em
leilão de infraestrutura
A Bahia Mineração (Bamin) foi a única a fazer proposta pelo trecho inicial da Fiol (Ferrovia de
Integração Oeste-Leste) no segundo dia da Infra Week, série de três leilões de infraestrutura na
B3, a Bolsa de São Paulo. | https://bit.ly/3mKgk8e
Agência Brasília | Instituto BRB recebe recursos para ampliação do Hospital de Samambaia
Verba veio do setor da construção civil – 25 empresas associadas ao Sinduscon e à Ademi se
mobilizaram para arrecadar R$ 668 mil. | https://bit.ly/32bJ546
Agência Brasília | Retorno na BR-020 passa por readequação
O objetivo da obra é reforçar a segurança viária entre Sobradinho e Planaltina. |
https://bit.ly/3g6TINK
Agência Brasília | Governador visita cinco obras de unidades de saúde em conclusão
Meses de abril e maio serão marcados por entrega de três hospitais de campanha, além de uma
UBS no Riacho Fundo II e a UPA de Ceilândia. | https://bit.ly/3uKzX2E
Agência Brasília | Setor de Oficinas do Sudoeste ganha novas vagas
Dois estacionamentos estão sendo construídos na QMSW 4 e outros dois já foram licitados para
início no mês que vem. | https://bit.ly/3wRYO6v
Agência Brasília | MPDFT visita obras dos hospitais de campanha
Objetivo foi verificar andamento das construções e as condições de infraestrutura e
acessibilidade dos locais para acolher os pacientes. | https://bit.ly/3uTKicN
Agência Brasília | Licitações para obras em Samambaia e no Jardim Botânico
Empresas do setor da construção civil devem ficar atentas; certames estão marcados para este
mês. | https://bit.ly/2OLdJ13
Agência Pará | Governo abre licitação para reconstrução do novo terminal hidroviário de
Breves
Durante agenda em Breves, no arquipélago do Marajó, nesta sexta-feira (09), o governador do
Estado, Helder Barbalho, autorizou a abertura de licitação para contratação da empresa que
executará as obras de reconstrução do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas. |
https://bit.ly/3tfoLuF
Agência Pará | Começa a obra de construção e pavimentação da PA-256 entre Ipixuna, Moju
e Tomé-Açu
Uma das mais importantes rodovias estaduais, a via ganhará mais 43,5 Km de pavimento
asfáltico, que se integrarão a outros dois trechos já em obras. | https://bit.ly/3dg7Wdy
Agência Pará | Setran executa obras de manutenção e conservação em vias na Região
Metropolitana de Belém
A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) está com obras de manutenção e conservação na
Região Metropolitana de Belém (RMB). https://bit.ly/3dXdVD3
Notícias do Acre | Obras do aeródromo de Tarauacá avançam para fase final
O governo investiu mais de R$ 2 milhões na reforma e manutenção do aeroporto.
https://bit.ly/2Rp6JrC
Notícias do Acre | Governo do Acre prepara entrega de obras de manutenção predial de
unidades do Depasa
Com mais de 90% dos serviços executados, a entrega das obras devem ser realizadas neste
mês de abril. | https://bit.ly/3uS9nVt

Notícias do Acre | Em Senador Guiomard, governador é recebido por prefeita e senadora
para visitar obras na cidade
A senadora Mailza Gomes e a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, foram as anfitriãs
da comitiva do governador Gladson Cameli na visita oficial à cidade na manhã desta quintafeira, 8. | https://bit.ly/3dYPchN
Notícias do Acre | Obra do novo prédio do Instituto de Meio Ambiente do Acre deve ser
entregue em dezembro
As obras do novo prédio estão avançadas e, pelos cálculos do presidente André Hassem, o
prazo de 240 dias para a conclusão será cumprido. | https://bit.ly/3a8VY3g
Agência de Notícias do Paraná | Secretário da Saúde vistoria obras do Hospital Regional de
Toledo
O Estado já investiu R$ 13 milhões e vai ofertar 69 leitos, sendo 26 cirúrgicos e 33 clínicos,
além de dez Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Perfil assistencial será construído com o apoio
dos 18 municípios da região. | https://bit.ly/3abhcxA
Agência de Notícias do Paraná | Obras melhoram abastecimento de água na região central
de Londrina
Iniciada em junho de 2020, a obra segue com o cronograma adiantado. Mais de 40% do projeto
já foi executado, o que significa que a obra, prevista para durar três anos, pode ser concluída
antes do prazo. | https://bit.ly/3uOkIpg
Agência de Notícias do Paraná | Condomínio dos idosos de Telêmaco Borba começa a ser
construído
Reunião de alinhamento entre a Cohapar e a construtora licitada marcou último passo antes do
início dos trabalhos. Previsão de entrega é para o fim de 2021. Serão investidos R$ 3,8 milhões
em recursos do Governo do Estado para a construção de 40 moradias destinadas a pessoas
com 60 anos ou mais. | https://bit.ly/3tgcGoJc
Agência de Notícias do Paraná | Secretário de Saúde acompanha obras em hospitais do
Litoral
Secretário da pasta se reuniu com gestores do Hospital Regional de Guaraqueçaba para tratar
de novas iniciativas na unidade. Ele também acompanhou as obras da nova Maternidade de
Guaratuba. | https://bit.ly/3g9k29R
Agência de Notícias do Paraná | Obra interrompe abastecimento em bairros de Curitiba e
RMC dias 6, 7 e 8 de abril
Além da Capital, abrange Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais. Como forma de
compensação, rodízio nessas regiões será suspenso no dia 3 e retorna no dia 10 de abril. |
https://bit.ly/3a9BVSb
Estado de Minas Gerais | Aeroporto do Vale do Aço passará por reforma e pode ser
reaberto em 4 meses
As obras se concentrarão na pista de pousos e decolagens, nos pátios das aeronaves e nas
áreas de taxiamento, com investimentos de R$ 13,2 milhões. | https://bit.ly/32dEZZo
MidiaMax | Atenção, condutores: Trechos da BR-163 passam por obras e pode registrar
congestionamento
8 trechos da rodovia estão em manutenção. | https://bit.ly/3aai9pL
MidiaMax | Equipes iniciam obras que irão eliminar pontos de alagamento no bairro Nova
Bandeirantes
Trânsito será interditado quadra a quadra. | https://bit.ly/3tlj12o

Engeplus | Vereadores da Comissão de Obras fiscalizam trabalhos do binário da Santos
Dumont
Intenção é conferir de perto o andamento dos serviços e das novas frentes de trabalho. |
https://bit.ly/2QqBDQ8
Engeplus | Comissão de Finanças aprova projetos que autorizam Estado a destinar
recursos para obras federais
Matérias tramitam em regime de urgência e devem ser votadas até o dia 1º de maio. |
https://bit.ly/3dcDLng
Engeplus | Centro do Idoso está com 60% das obras concluídas em Criciúma
Local é divido em três blocos: A, B e C. | https://bit.ly/3shgg0y
Engeplus | UBS da Próspera está ganhando forma em Criciúma
As obras iniciaram este ano e tem previsão de 300 dias para a conclusão. |
https://bit.ly/3a5aCZ9
Engeplus | MPSC obtém liminar para impedir construção no Morro da Glória em Laguna
Decisão da Justiça determina que os proprietários interrompam as obras e desocupem imóvel. |
https://bit.ly/3tfzbuh
Portal Correio | Deputados parabenizam Estado por pacote de obras de mobilidade urbana
Programa de obras rodoviárias e mobilidade urbana tem o objetivo de estimular a economia do
estado. | https://bit.ly/3sb985T
Portal Correio | Investimento do Estado em 37 obras em CG é fundamental para a
retomada econômica, avalia Veneziano
Um dos mais importantes motores da economia da Paraíba, Campina Grande está recebendo
um total de R$ 176,1 milhões de investimentos em obras já concluídas, em andamento ou em
licitação, principalmente nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. | https://bit.ly/3abckZj
Portal Correio | Programa de obras rodoviárias do Estado contempla recuperação da PB079 solicitada por Eduardo Carneiro
Entre as rodovias contempladas pelo programa está a PB-079, que liga os municípios de Alagoa
Grande, Areia e Remígio, cuja obra foi incluída na Lei Orçamentária para o exercício de 2021
através de uma emenda do parlamentar. | https://bit.ly/329pHVt
Portal Correio | Tovar lamenta que pacote de obras do Governo do Estado não beneficia
Campina Grande
O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) lamentou que o pacote de obras anunciado
nesta segunda-feira (5) pelo Governo do Estado não contemple o município de Campina
Grande. | https://bit.ly/32iBkJv
Portal Correio | Pollyanna Dutra comemora anúncio de novo pacote de obras na Paraíba
Pacote anunciado pelo governador engloba R$ 435 milhões em investimentos em todo o
estado. | https://bit.ly/3s9NvmE
Portal Correio | João Azevêdo anuncia obras de mobilidade orçadas em R$ 435,17 milhões
Segundo o governador, em transmissão na internet, ações terão injeção de recursos totalmente
do tesouro estadual. | https://bit.ly/3cQi10d

Dcmais | Lei proíbe aumento de pedágio se obras estiverem atrasadas
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná promulgou a lei nº 20.514/2021 que
estabelece a proibição de aumento das tarifas de pedágio enquanto houver atraso no
cronograma de obras previsto pelas concessionárias. | https://bit.ly/3mI8wnr
Dcmais | Licitação para obras do aeroporto Sant’Ana será aberta nos próximos dias
A licitação que escolherá a empresa responsável pela obra de modernização do aeroporto
Sant’Ana, de Ponta Grossa, será aberta em no máximo 10 dias. | https://bit.ly/3x3iYL0
Dcmais | Irati firma acordo junto ao MPPR para desativação do aterro sanitário
No documento, o Município reconhece a necessidade de regulamentar a disposição e
destinação final de resíduos sólidos de sua área urbana e de suplantar e solucionar as
irregularidades respectivas. | https://bit.ly/3mRG16Q
São Roque Notícias | Começa a ser feita na região de Brigadeiro Tobias a duplicação da
Raposo Tavares
O início das obras foi confirmado ontem (7) pela empresa ViaOeste, que administra a rodovia e
que pertence ao grupo CCR. | https://bit.ly/3g8z5AY

