NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP
- 28 de junho a 04 de Julho



IBRAOP

IBRAOP | Webinar sobre a metodologia BIM será realizado no dia 30 de julho
O próximo debate virtual promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas
(Ibraop) já tem data: será no dia 30 de julho, às 14h30, com transmissão ao vivo pelo canal do
Youtube do Ibraop. | https://bit.ly/2UnE9bP



SITES DE TCs

TCE-MT | TCE-MT lança ferramenta com dados de todas as obras paralisadas em MT
A fim de oferecer um diagnóstico das obras paralisadas no Estado, o Tribunal de Contas de
Mato Grosso (TCE-MT) lança, às 10h do próximo dia 8 de julho, mais um módulo no Sistema
Radar de Controle Público. | https://bit.ly/2UYr0pK
TCE-MS | Live apresenta resultados de logística reversa de embalagens no MS
A logística reversa consiste no retorno do material reciclável ao ciclo produtivo, reduzindo
dessa forma os resíduos destinados aos aterros sanitários. | https://bit.ly/3hiEvJQ
TCE- PR | Mercedes: devolução de valores por obras paradas é convertida em multas
A decisão havia julgado procedente Tomada de Contas Extraordinária relativa à execução do
Contrato nº 137/2014, firmado entre a Prefeitura de Mercedes e a empresa Ecovisionária
Serviços de Engenharia Ltda., destinado à reforma e à ampliação do Centro de Saúde Municipal
pelo valor de R$ 655.005,95. | https://bit.ly/3wh8INw
TCE-PR | TCE-PR suspende licitação da Sanepar para obras de esgoto na região Oeste
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou, por meio de medida cautelar, a
imediata suspensão do Processo Licitatório nº 385/2020, lançado pela Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar) para contratar a realização de obras na rede de água e esgoto
da região de Cascavel (Oeste do Estado) pelo valor máximo de R$ 33.645.755,49. |
https://bit.ly/3hCld0D
TCM-PA | Escola de Contas do TCMPA realizará o curso Sistema GEO-OBRAS para
Jurisdicionados
A Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de Contas dos
Municípios do Pará (TCMPA), irá disponibilizar, no período de 05 a 31/07 próximo, na
plataforma Moodle, o curso Sistema GEO-OBRAS para Jurisdicionados. | https://bit.ly/3AqPiZV
TCE-DF | Atuação do TCDF promove economia de R$ 10,7 milhões na obra da Avenida
Paranoá
Com adequações determinadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, as obras de
revitalização da Avenida Paranoá devem custar R$ 10,7 milhões a menos para os cofres
distritais. | https://bit.ly/36eXmyQ



SITES DE NOTÍCIA

Governo Federal | Ministério da Infraestrutura encerra primeiro semestre com 51 entregas
Foram mais de R$ 3 bilhões investidos para trazer benefícios à população e melhorar a logística
do país. | https://bit.ly/3heR9Jv
Governo Federal | Mais R$ 34 milhões serão destinados a obras de saneamento em 11
estados e DF
Em Natal, Governo Federal também anuncia parcerias para regularizar 6,5 mil imóveis. |
https://bit.ly/3whccj4
Governo Federal | Serviço facilita emissão de documentos relacionados às obras de
construção civil
Por meio do Sero, será possível regulamentar, de forma mais rápida e prática, os débitos e
créditos tributários federais e previdenciários. | https://bit.ly/36ekL3G
DNIT | DNIT inicia obras de construção da IP4 de Guajará-Mirim, em Rondônia
Já estão em execução serviços de limpeza de terreno e implantação de canteiro de obras. |
https://bit.ly/36cHKvP
DNIT | Brasil fecha o primeiro semestre de 2021 com 51 entregas de infraestrutura de
transportes
De janeiro a junho, Governo Federal investiu mais de R$ 3 bilhões em novos empreendimentos
e na retomada de obras paradas. MInfra atuou também na redução da burocracia e
modernização de serviços. | https://bit.ly/3jVCwwP
DNIT | DNIT retoma obras de pavimentação no lote 5 da BR-135/BA
Serviços são realizados do município de Cocos até a divisa da Bahia com Minas Gerais. |
https://bit.ly/3herNLR
DNIT | DNIT realiza obras de manutenção rodoviária ao longo da BR-364/AC
Equipes da Autarquia trabalham sete dias da semana para aproveitar o período de estiagem. |
https://bit.ly/2UkP0mI
Estradas | Concluída obra de acesso na ERS-115, em Taquara (RS)
De acordo com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), interseção na ERS-115 contou com
investimento de R$ 1,1 milhão. | https://bit.ly/3jHSxWJ
Estradas | Retomadas as obras de pavimentação no lote 5 da BR-135, na Bahia
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços são
realizados do município de Cocos até a divisa da Bahia com Minas Gerais. |
https://bit.ly/3hBDziA
Estradas | Justiça determina que concessionária deposite R$369 milhões por não executar
obras
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), o nãocumprimento da decisão acarretará em multa diária de R$ 1.150.000,00, a contar a partir do
dia 2 de agosto. | https://bit.ly/3qK7XeP
Estradas | Iniciadas as obras de duplicação da BR-386, no Rio Grande do Sul
De acordo com a concessionária ViaSul, conclusão das obras está prevista para 2023. |
https://bit.ly/3wm1CqR

Estradas | Obras de revitalização da BR-364, em MT, contribuem para escoamento de safra
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços
seguem em ritmo acelerado. | https://bit.ly/3qYekvf
G1 | Câmara de Caxias já gastou mais de R$ 1,3 milhão com obras desde 2019; exfuncionários dizem que não receberam rescisão
Só este ano, casa também gastou quase R$ 700 mil com café da manhã para vereadores e
funcionários. | https://glo.bo/2TGM3Nf
G1 | MP abre inquérito para investigar obras de mobilidade paradas em Ribeirão Preto, SP
Representação da Acirp cobrando providências em serviços nas avenidas Saudade e Dom Pedro
I motivou ação. Promotor notificou Secretaria de Administração para mais informações. |
https://glo.bo/3qOCSqd
G1 | Tobogã do Pacaembu começa a ser demolido após Prefeitura de SP autorizar obras de
reforma do estádio
Obras, que devem durar mais de 2 anos, começaram na manhã desta terça-feira (29). Não serão
utilizados explosivos na demolição do tobogã. Concessionária Allegra Pacaembu assumiu
administração do espaço por 35 anos. | https://glo.bo/3Avourr
G1 | Liberado mais de R$ 1,4 milhão para obras de saneamento básico em Santarém e
Monte Alegre
Recurso foi liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Obras nos dois
municípios são de abastecimento de água. | https://glo.bo/3dJ6n7q
G1 | Obras de pavimentação e drenagem interditam a avenida Nove de Abril, em Cubatão,
a partir desta segunda-feira
Pista sentido Centro ficará interditada entre as Ruas Santo Antônio e Av. Nações Unidas, na Vila
Nova. | https://glo.bo/3dLEk7n
G1 | Descarte irregular de resíduos sólidos em terreno vira caso de polícia após flagrante
na Vila Nova Prudente
Polícia Militar Ambiental apareceu no momento em que o motorista de um caminhão estava
prestes descartar o material de maneira incorreta, em Presidente Prudente. |
https://glo.bo/3hksjIc
G1 | Gurupi e Colinas têm ruas interditadas durante a semana para realização de obras na
rede de esgoto; veja quais
Em Gurupi os serviços são realizados no centro da cidade e nos setores São Cristóvão, Waldir
Lins, Nova Fronteira e Jardim Guanabara. Em Colinas as obras são na Vila São João. Motoristas
devem ficar atentos para evitar acidentes. | https://glo.bo/3qLDFYU
G1 | Alça de acesso no km 444 da Rodovia Raposo Tavares em Assis é interditado para
obras no asfalto
Obras estão previstas para começar nesta segunda-feira (28). Início às 7h foi adiado devido à
neblina no local. | https://glo.bo/3qNAGiC
G1 | Rodovia D. Pedro I tem interdição para obras de recuperação do asfalto em Campinas;
veja trechos
Bloqueio acontece do km 126 ao 145, do trevo que dá acesso ao distrito de Sousas até a
Rodovia Anhanguera (SP-330). Serviço deve terminar apenas no fim do ano. |
https://glo.bo/3dL0vL6

G1 | Obra no trevo Cataratas altera trânsito, em Cascavel
Segundo a Ecocataratas, acesso ao Bairro Presidente, pela BR-277, está bloqueado por pelo
menos 15 dias. | https://glo.bo/3whrN23
G1 | 'Cruz de Todos os Povos' está com obras paralisadas por falta de recursos em
Divinópolis
Até o momento, foram erguidas cerca de 39% da estrutura vertical. Associação Terra de Deus
Brasil responsável pelo projeto informou que uma live está em processo de elaboração para
arrecadar montante financeiro que garanta a continuidade dos serviços. |
https://glo.bo/3dN0ZAl
G1 | Mogi das Cruzes tem interdições no trânsito para obras do Semae
Intervenções estão concentradas na Via Perimetral e começaram nesse sábado. Prefeitura
orienta motoristas, principalmente de veículos grandes, que evitem transitar pelo local. |
https://glo.bo/3As5VEu
G1 | Obras da Cosanpa deixam bairros sem água em Belém, confira as áreas afetadas
Partes dos bairros da Cremação e Condor terão fornecimento de água suspenso nos dias 5 e 12
de julho. | https://glo.bo/3qKvuME
G1 | Cosanpa inicia nova etapa de obras e interrompe abastecimento em 3 bairros, em
Belém
Interrupção ocorre nesta terça-feira, 29, nos bairros Marco, Souza e Curió-Utinga. |
https://glo.bo/3hBa0xF
G1 | Obras na travessia de balsas começam nesta quinta-feira em Cananeia, SP
Investimento do governo estadual, segundo divulgado pela Secretaria de Transportes e
Logística, é de R$ 5,9 milhões. | https://glo.bo/3qUN7t9
G1 | Governo do TO lança pacote bilionário para tentar impulsionar economia e diz que
fará obras em todas as cidades
Lançamento foi na tarde desta quinta-feira (1º) no Palácio Araguaia. Parte das ações já estava
prevista no programa 'Governo Municipalista', que também prometeu obras nos 139
municípios. | https://glo.bo/3wk3ssy
G1 | Trecho no bairro do Itaigara será interditado temporariamente a partir de sexta-feira
por causa de obras do BRT
Acesso à via marginal da Avenida ACM, em frente ao Shopping Itaigara, ficará interditado até
domingo (4). Confira abaixo as opções de tráfego. | https://glo.bo/3ysrinw
G1 | Obras de novo lote da Adutora do Agreste têm início em Caruaru
Previsão é de que as obras sejam concluídas em dezembro deste ano, segundo a Compesa. |
https://glo.bo/3jQTV9T
R7 | Ministério 'vitrine de obras', Infraestrutura ganha reforço de R$ 1 bi
O chefe do ministério da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o objetivo da pasta, em
relação aos investimentos, é entregar o que já estava em andamento. | https://bit.ly/3xpQY44
R7 | Frequentadores do Parque dos Poderes devem ficar alerta para trechos em obras
Quem costuma frequentar o Parque dos Poderes aos finais de semana para passear ou praticar
exercícios físicos ao ar livre deve ficar atento às obras de revitalização do espaço, alerta o
Governo do Estado. Desde o mês passado, maquinários e operários trabalham para reconstruir
o Parque, com urbanização, ciclovias e acessibilidade. Neste fim de semana, […] O post
Frequentadores do Parque dos Poderes devem ficar alerta para trechos em obras apareceu
primeiro em Diário Digital. | https://bit.ly/2V1mLd2

R7 | Nova Lima (MG) usa terreno para obra sem indenizar proprietários
Donos da área ainda apontam risco de poluição de lagoa que fica no local e cobram do
município um projeto de impacto ambiental. | https://bit.ly/3dL5LOQ
R7 | Após obra da Sabesp, vazamento prejudica moradores da zona norte
Segundo morador, equipes faziam manutenção e após deixarem o local vazamento começou;
12 linhas de ônibus foram afetadas. | https://bit.ly/3hgshB9
Isto É Dinheiro | Governo entrega primeira etapa de obras em São Bernardo do Campo
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou hoje (2) da solenidade de
entrega da primeira etapa das obras de urbanização integrada nas bacias dos córregos Colina e
Saracantan, em São Bernardo do Campo (SP). | https://bit.ly/3jLMII8
Isto É Dinheiro | São Paulo e CCR fecham acordo para investimentos de R$ 2,3 bilhões
O governo de São Paulo assinou um acordo com o Grupo CCR para investimentos de R$ 2,3
bilhões em obras e melhorias nas rodovias do estado. Segundo o governo, é o maior acordo
celebrado no programa de concessões de rodovias de São Paulo. | https://bit.ly/3e4crIb
Isto É Dinheiro | Fundação conclui obras para reparar danos de rompimento de barragem
As obras de esgotamento sanitário com recursos compensatórios da Fundação Renova,
responsável pelo processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da Barragem
do Fundão, em Mariana (MG), foram concluídas em três dos 39 municípios do estado e no
Espírito Santo, que sofreram impacto do desastre ambiental na Bacia do Rio Doce. |
https://bit.ly/36fVkP2
Isto É Dinheiro | Ministro defende participação do setor privado na contratação de obras
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, defendeu hoje (1º) a participação de diferentes
setores da iniciativa privada no processo de contratação de obras públicas em um modelo que
visaria desoneração do poder público, maior eficácia de fiscalização e maior segurança. |
https://bit.ly/3hEvVE8
Isto É Dinheiro | Governo entrega primeira etapa de obras em São Bernardo do Campo
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou hoje (2) da solenidade de
entrega da primeira etapa das obras de urbanização integrada nas bacias dos córregos Colina e
Saracantan, em São Bernardo do Campo (SP). | https://bit.ly/3jLMII8
Isto É Dinheiro | Infraestrutura quer chegar em R$ 100 bi de investimento contratado até
fim do ano
Comandado por Tarcísio de Freitas, o ministério quer alcançar a marca de R$ 100 bilhões de
investimentos contratados até o fim deste ano, somando os dados desde 2019, primeiro ano
do governo Bolsonaro. Até agora, o número chega a R$ 71,07 bilhões, com 70 ativos
concedidos. | https://bit.ly/3xjihwR
Isto É Dinheiro | Ministério da Infraestrutura entrega 51 obras no primeiro semestre
O Ministério da Infraestrutura divulgou hoje (2) um balanço das ações realizadas no primeiro
semestre deste ano. Segundo a pasta, foram feitas 51 entregas de infraestrutura de transportes
e investidos mais de R$ 3 bilhões em novos empreendimentos e na retomada de obras. |
https://bit.ly/3dKLoRT
Isto É Dinheiro | Tarcísio consegue reforço de R$ 1 bi para Infraestrutura, mas quer mais
Segundo ele, o valor ainda não deve ser suficiente para as demandas do órgão, cujos resultados
são considerados um dos trunfos de Bolsonaro para tentar se reeleger em 2022. |
https://bit.ly/3wt3MFz

Agência Brasil | Avaliação técnica de Angra 3 deve estar concluída até o fim deste ano
Relatório será apresentado pelo consórcio Angra Eurobras NES. | https://bit.ly/3yth2em
Jornal de Brasília | Ampliação da Estrada Parque Aeroporto está 30% executada
Obras buscam fluidez do trânsito na DF-047, beneficiando 100 mil motoristas. Pista terá
ciclofaixa. Investimento é de R$12 mi. | https://bit.ly/3hGcUkw
Agência Brasília | Mais três escolas do Recanto das Emas são reformadas
As atuais melhorias vão beneficiar três mil alunos. Todas as 34 unidades da cidade já
receberam alguma obra, em um investimento de R$ 12 milhões. | https://bit.ly/3dOa3Vw
Agência Brasília | Número crescente de obras reflete em mais vagas na construção
Setor oferta 37% das oportunidades das agências do trabalhador do DF. Salários variam de R$
1,1 mil a R$ 3,5 mil. | https://bit.ly/3jMSI3c
Agência Pará | Governo do Pará entregou 16 obras em hospitais entre 2019 e 2021
Construções em mais 12 unidades estão em andamento para erguer estruturas ou implantar
novos serviços. | https://bit.ly/36h2Glj
Agência Pará | Moradores do bairro da Cabanagem aguardam conclusão das obras da
Usina da Paz da Cabanagem
Previsão de entrega de instalação no bairro é no segundo semestre de 2021. |
https://bit.ly/36twhIF
Agência Pará | Construção da ponte sobre o Rio Meruú avança com as obras de fundação e
mesoestrutura
Titular da Setran, Adler Silviera, vistoriou a obra na margem que fica no município de IgarapéMiri. | https://bit.ly/3hIPUBI
Notícias do Acre | Governo dá prosseguimento às obras de pavimentação da Estrada Irineu
Serra
Com o aumento, a área asfaltada terá a extensão de aproximadamente um quilômetro. |
https://bit.ly/3xjPhVr
Notícias do Acre | Governador vistoria obras de pavimentação no bairro Portal da
Amazônia
Com investimentos do governo do Acre, a comunidade se transformou em um verdadeiro
canteiro de obras. | https://bit.ly/3wdEOd2
Agência de Notícias do Paraná | Governo libera R$ 2,5 milhões para obras no Hospital
Evangélico de Londrina
Unidade aguarda há 36 anos a adequação de engenharia com um elevador e escada de acesso
de segurança. Hospital recebe um fluxo diário de 5 mil pessoas, sendo 60% dos atendimentos
no Pronto-Socorro, apenas pelo Sistema Único de Saúde. | https://bit.ly/3xlwSrB
Agência de Notícias do Paraná | Obras do programa Parques Urbanos ganham velocidade
na região Noroeste
Investimentos chegam a R$ 46,8 milhões em 46 municípios. No Noroeste, cinco espaços já
estão com obras ou projetos já em andamento. | https://bit.ly/3jM05rO
Estado de Minas | MPMG pede cancelamento de licença para obra de torres no Vale dos
Cristais
Em ação civil pública, o MPMG solicita 22 medidas cautelares contra as empresas responsáveis
pela construção. | https://bit.ly/3jMYUbs

Estado de Minas | Governo federal garante recursos orçamentários para a BR-367
Pedra fundamental de obra foi lançada pelo presidente Bolsonaro, mas investimento ficou em
risco por causa de cortes no Orçamento da União. | https://bit.ly/3jL2ra5
Engeplus | Balneário Rincão: iniciadas obras de pavimentação do acesso Sul
Obra que começou pela drenagem, irá da beira mar até a Avenida Q. | https://bit.ly/3xkt5L7
Engeplus | Obras de recuperação da SC-114 já estão em andamento, afirma PMRv
Confira os caminhos alternativos. | https://bit.ly/2Uqch6K
Portal Correio | Chió comemora publicação de edital para licitação das obras de
restauração da PB-079
Com investimentos no valor de R$ 15.290.100,02, a restauração da PB-079, compreenderá um
trecho de 24,80 km entre Alagoa Grande, Areia e Remígio. | https://bit.ly/3dL2peJ
Portal Correio | João Azevêdo entrega obras de mobilidade orçadas em R$ 15 milhões, em
João Pessoa
Obras de mobilidade urbana são demandas antigas da população dos bairros. |
https://bit.ly/3jjOz6J
Campo Grande News | Governo recupera 13,8 km de rodovia em Miranda
Trecho recuperado dá acesso a distritos, reservas indígenas e assentamentos. |
https://bit.ly/3hgYKY1
Campo Grande News | Com investimento de R$ 45 milhões, Energisa prevê inaugurar
subestação em 2022
Obra da subestação terá visita de Azambuja e Marquinhos na segunda. | https://bit.ly/3hH8pX5
Campo Grande News | Governo e BB oficializam financiamento de R$ 100 milhões para
obras em rodovias
Recursos serão usados em rodovias em Riba do Rio Pardo e Camapuã, em contrato vigente até
2029. | https://bit.ly/3dKAH1N
Correio do Estado | Ganho de R$100 milhões com câmbio ampliou obras do Reviva
Cotação da moeda permitiu que o município ampliasse as intervenções do Reviva Centro. |
https://bit.ly/3jMmwx4

