
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 29 de novembro a 5 de dezembro 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | TCE-PB passará a usar imagens diárias de satélite para fiscalizar obras públicas 

na Paraíba 

O Tribunal de Contas da Paraíba passa a usar, a partir deste mês, imagens de satélites de alta 

resolução para fiscalizar grandes obras e as auditorias com foco no meio ambiente. | 

https://bit.ly/3pr4BwZ 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MT | Após completa reestruturação, novo Geo-Obras será lançado nesta quinta-feira 

(2) 

Melhora no planejamento, controle na execução das obras públicas e acompanhamento dos 

investimentos de recursos. Estes são alguns dos benefícios oferecidos pelo novo Sistema Geo-

Obras, que será lançado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), às 10h desta 

quinta-feira (2), em evento híbrido. | https://bit.ly/3ImqWo3 

 

TCE-MT | Evento híbrido: Novo Sistema Geo-Obras será lançado nesta quinta-feira (2) 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lança, às 10h desta quinta-feira (2), o novo 

Sistema Geo-Obras, funcional, moderno e ainda mais seguro. | https://bit.ly/3DxG6mY 

 

TCE-MT | Lançado nesta quinta-feira, novo Geo-Obras amplia controle do TCE-MT e da 

administração pública sobre obras 

A interface do software passou por completa reestruturação e ganhou funções complementares 

que auxiliarão na sua utilização por parte dos jurisdicionados, operadores e controladores 

internos. | https://bit.ly/3onM2dQ 

 

TCE-GO | TCE-GO fixa prazo para órgãos públicos publicarem dados atualizados sobre 

obras paralisadas 

Gestores que descumprirem a determinação poderão ser penalizados pelo Tribunal de Contas. | 

https://bit.ly/3pmLELS 

 

TCE-PR | Curitiba: TCE-PR indica ações para melhorar controle sobre as obras da Linha 

Verde 

Após realizar levantamento a respeito das obras do trecho norte da Linha Verde, a 

Coordenadoria de Obras Públicas (COP) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

recomendou à Prefeitura de Curitiba a adoção de medidas para melhorar o controle interno 

sobre a execução dos trabalhos. | https://bit.ly/3GeywiH 
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TCE-PR | TCE-PR e TCU atuarão conjuntamente para a conclusão de obras federais 

paralisadas 

Levantamento preliminar recém-concluído, com base em dados de 2020, apontou a existência 

de 228 obras federais paradas no estado, com investimento total de R$ 316 milhões. | 

https://bit.ly/31mCHKF 

 

TCE-ES | Webinário orienta municípios sobre sustentabilidade do serviço de resíduos 

sólidos urbanos 

A gestão correta dos resíduos sólidos urbanos de forma sustentável, que é um grande desafio 

para os municípios, foi tema de debate no Webinário realizado pelo Youtube da Escola de 

Contas Públicas, na tarde desta quarta-feira (1º). | https://bit.ly/3dmSFXn 

 

TCE-ES | Aberta consulta pública sobre normativo para disciplinar metodologia para 

análise de preços nas fiscalizações de obras 

Está aberta para consulta pública minuta de proposta de resolução que disciplina a metodologia 

para análise de preços nas fiscalizações de obras e serviços de engenharia dos jurisdicionados 

do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES). | https://bit.ly/3rD02Cl 

 

TCE-ES | ECP promove webinário sobre resíduos sólidos 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) realiza, por meio da Escola de Contas 

Públicas (ECP), na próxima quarta-feira (01), a partir das 14h, o webinário “Sustentabilidade 

econômico-financeira do serviço de resíduos sólidos urbanos”. | https://bit.ly/3omHYdM 

 

TCE-TO | Prazo para responder questionário sobre Resíduos Sólidos termina nesta sexta 

Nova data de envio vai até o dia 3 de dezembro; documento é enviado de forma eletrônica. | 

https://bit.ly/3lB39a6 

 

TCE-SP | Ferramenta do TCESP que analisa risco em obras públicas entra em fase de testes 

Desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), a Ferramenta de Análise 

de Risco de Obras (FARO), que receberá dados e planilhas de obras públicas, já está em fase de 

testes. | https://bit.ly/333tnf5 

 

TCE-PB | TCE-PB passará a usar imagens diárias de satélite para fiscalizar obras públicas 

na Paraíba 

O Tribunal de Contas da Paraíba passa a usar, a partir deste mês, imagens de satélites de alta 

resolução para fiscalizar grandes obras e as auditorias com foco no meio ambiente. | 

https://bit.ly/3rCublr 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT avança nas obras da travessia urbana de São José do Rio Preto na BR-153/SP 

Empreendimento recebe suplementação orçamentária e, com 98% dos serviços concluídos, tem 

término previsto para o início de 2022. | https://bit.ly/3rDIKFm 

 

Governo Federal | Crédito de R$ 674 milhões vai possibilitar retomada de obras de 10 mil 

moradias até o fim do ano 

Até o fim de janeiro de 2022, 20 mil unidades habitacionais poderão ser retomadas com esse 

recurso. | https://bit.ly/3dpFVzn 

 

Governo Federal | Até R$ 19,7 bilhões do FGTS serão disponibilizados para obras de 

saneamento até 2025 

Ao todo, mais de 13,5 milhões de brasileiros serão beneficiados com as intervenções nesse 

período. | https://bit.ly/3pspw2O 
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G1 | Obras interditam Contorno Norte de Maringá por até 15 dias 

Segundo a prefeitura, trecho será fechado à 0h de segunda-feira (6), para duplicação dos 

viadutos de transposição do contorno. | https://glo.bo/3Ilpan6 

 

G1 | Governo de PE destina R$ 83,6 milhões para obras e outras áreas em municípios do 

Agreste 

A verba vai possibilitar a geração de mais de 800 novos empregos, segundo o governador. | 

https://glo.bo/3Gev4Vg 

 

G1 | Obras de novo acesso ao Inhotim atrasam; nova previsão de entrega é maio de 2022 

Objetivo do estado é que as intervenções facilitem a conexão da MG-040 com o Inhotim e 

desafoguem o trânsito na área central de Brumadinho. | https://glo.bo/3xWhiUk 

 

G1 | Governo de SP aprova proposta de obras viárias de acesso ao Aeroporto de Guarujá, 

SP 

Proposta municipal que prevê intervenções na Avenida Áurea Gonzales Conde. | 

https://glo.bo/3EH6v37 

 

G1 | Obras interditam Rua Engenheiro Carlos Stevenson e alteram itinerários de duas 

linhas de ônibus em Campinas 

Bloqueio acontece das 8h às 17h deste sábado (4), no sentido bairro, mas também gera 

impactos no sentido oposto. Linhas 211 e 383 são afetadas. | https://glo.bo/3oqt0DF 

 

G1 | Alça de acesso para a Rodovia Washington Luís em Cordeirópolis tem interdição para 

obras 

Fechamento ocorre para obras de melhorias no pavimento; confira rota alternativa. | 

https://glo.bo/3Ilpz96 

 

G1 | Obras na Avenida das Rendeiras, em Florianópolis, ficam paradas durante temporada 

de verão, diz prefeitura 

Objetivo é evitar ainda mais transtornos na região da Lagoa da Conceição, segundo secretário 

de Infraestrutura. Previsão é que trabalhos terminem no primeiro semestre de 2022. | 

https://glo.bo/3oraDhP 

 

G1 | Moradores reclamam de alagamento e cratera em trecho de obras no Stiep, em 

Salvador: 'Dinheiro público jogado fora' 

Local já havia sido interditado em novembro e situação foi agravada com a forte chuva que 

atingiu a capital baiana na terça-feira (30). | https://glo.bo/3dl0Fbh 

 

G1 | Com previsão de término no fim de 2022, obras do anel viário avançam na fronteira 

do AC e entram em nova fase 

Anel viário fica na região de fronteira entre os municípios acreanos de Brasileia e Epitaciolândia. 

Obra tem as seguintes fases: terraplanagem, construção de canteiro, limpeza, drenagem, 

escavação da fundação, fundação da ponte e pavimentação. | https://glo.bo/3004pMy 

 

G1 | Obras voltam a deixar bairro sem abastecimento de água em Bauru 

Moradores do Jardim Bela Vista terão abastecimento interrompido nesta quarta-feira (1º), das 

7h às 17h; veja locais com interdição. | https://glo.bo/3G7PxuW 

 

G1 | Aeroporto Regional do Vale do Aço retoma voos comerciais após mais de 1 ano em 

obras 

Uma cerimônia de reabertura foi realizada nesta quarta-feira (1º). Foram feitos investimentos de 

mais de R$ 13 milhões. | https://glo.bo/31vloXB 
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G1 | Obras na Rodovia Raposo Tavares alteram rota de acesso a Palmital nesta quinta-feira 

Durante as obras, das 7h às 17h, acesso pelo km 420+500, sentido oeste, estará fechado; veja 

rota alternativa para entrar no município. | https://glo.bo/3rEDt0k 

 

G1 | Obras de implantação de distribuição de água têm início em Jucati e Palmeirina 

Obras estão previstas para serem concluídas em dezembro, conforme informou a Compesa. | 

https://glo.bo/31n0kTr 

 

G1 | Obras de coleta de esgoto vão ficar suspensas por 90 dias em Cuiabá por danos em 

ruas asfaltadas, diz prefeito 

Concessionária pode continuar atuando nas obras que já estão em andamento e em ruas que 

não sejam asfaltadas. | https://glo.bo/3ErvgQl 

 

G1 | Obras para ampliação de acesso à Presidente Epitácio geram desvios em via marginal 

em dezembro 

Trabalhos serão realizados diariamente, das 8h às 17h. Motoristas devem ficar atentos à 

sinalização durante a execução dos serviços. | https://glo.bo/3Ev8zuE 

 

G1 | Vereador de Belford Roxo diz que contratos para obras da prefeitura beneficiaram 

empresa 

Daniel Silva de Lima (PL) foi ao Ministério Público com a suspeita de beneficiamento da empresa 

Econorte Meio Ambiente, Infraestrutura e Serviços Ltda em processos de licitação para obras no 

Bairro Jardim Anápolis. | https://glo.bo/3ImDU5d 

 

G1 | Mais de 50 bairros de Nova Friburgo, RJ, terão abastecimento de água interrompido 

para obras em estação de tratamento 

Interrupção será das 7h30 às 13h30 desta quarta-feira (1º) para os bairros atendidos pela ETA 

Rio Grande de Cima. Veja quais bairros serão afetados. | https://glo.bo/3xW0RY4 

 

G1 | Desvio na Rodovia Miguel Melhado para obras do Anel Viário é encerrado nesta terça-

feira 

Expectativa é que trânsito flua pelo novo traçado no período da tarde, de acordo com a 

concessionária Rota das Bandeiras. Operação "pare e siga" começa no trecho às 8h. | 

https://glo.bo/3EH7ksJ 

 

G1 | Trechos de ruas de Praia Grande ficam interditados a partir desta segunda para obras 

da Sabesp 

Obras na rede coletora de esgoto devem manter bloqueios até 11 de dezembro. | 

https://glo.bo/3dovZWI 

 

R7 | Obras do túnel de Taguatinga (DF) só serão concluídas em 2022 

Obra atingiu 60% de execução. Governador Ibaneis esteve no local, neste sábado (4), para 

conferir de perto andamento das reformas. | https://bit.ly/3ly5m6c 

 

Jornal de Brasília | Mais R$ 148 milhões investidos em obras no Sol Nascente 

A expectativa é que o processo seja aberto ainda em dezembro e que as obras se iniciem no 

primeiro trimestre do ano que vem. | https://bit.ly/3xXQpzj 

 

Jornal de Brasília | Túnel de Taguatinga com 60% de execução 

Atualmente, estão em andamento os serviços de drenagem (18%), terraplenagem (74%), 

pavimentação (5%) e concretagem da laje de cobertura (25%). | https://bit.ly/3xU4Ww1 

 

Metrópoles | Ibaneis visita obras do túnel de Taguatinga e na Hélio Prates 

Durante a agenda, o governador Ibaneis Rocha disse que ainda espera informações para decidir 

se vai ou não manter o Carnaval. | https://bit.ly/3IysawL 
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Metrópoles | Ibaneis assina ordem para início da obra de viaduto no Riacho Fundo I 

Segundo do governo, 90 mil motoristas que trafegam pelo trecho da DF-075 diariamente, 

oriundos de diversas regiões administrativas. | https://bit.ly/3dmEKkk 

 

Metrópoles | Ibaneis assina ordem para início das obras da 3ª saída de Águas Claras 

Governador Ibaneis Rocha assinou documento que autoriza início das obras da terceira saída de 

Águas Claras. Estrutura custará R$ 14 milhões. | https://bit.ly/3xWOFX8 

 

Agência Brasília | Túnel de Taguatinga chega ao fim do ano com 60% executados 

Evolução da obra está dentro do cronograma definido pelo GDF; investimento é de R$ 275 

milhões, com geração de mais de 1,7 mil empregos. | https://bit.ly/31vgxpl 

 

Agência Brasília | Mais R$ 148 milhões serão investidos em obras no Trecho 3 do Sol 

Nascente 

Licitação para os trabalhos de urbanização nos lotes 1 e 2 prevê pavimentação e implantação 

de rede de drenagem. | https://bit.ly/3GbfZDQ 

 

Agência Brasília | ‘Mesmo com a pandemia, conseguimos que as grandes obras não 

parassem’ 

Em entrevista, o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior, destaca a construção de túneis e 

viadutos que terão impacto na fluidez do trânsito. | https://bit.ly/3yacniV 

 

Agência Brasília | Começa a obra do viaduto do Riacho Fundo 

90 mil motoristas serão beneficiados diariamente; os trabalhos devem durar cerca de um ano e 

gerar 300 empregos; investimento é de R$ 22,3 milhões. | https://bit.ly/3y0sq2r 

 

Notícias do Acre | Assis Brasil recebe investimento de mais de R$ 2 milhões em 

infraestrutura 

O governo do Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) continua com as ações 

de melhoria na infraestrutura de todos os municípios, desta vez a ação é direcionada aos 

setores de Segurança Pública. | https://bit.ly/3Ilv6g5 

 

Agência Pará | Entrega da Vicinal Nova Vida garante mobilidade e segurança para 

moradores de Moju 

A obra é resultado de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Moju, responsável 

pela execução dos serviços. | https://bit.ly/3pw5rZt 

 

Agência Pará | Governo do Estado entrega PA-252, rota importante para o desenvolvimento 

econômico e social do nordeste do estado 

São mais de 93 milhões de reais investidos na rodovia estadual que vai beneficiar cerca de 1 

milhão e 500 mil pessoas. | https://bit.ly/3rARJHk 

 

Agência Pará | Secretaria de Transportes segue com obras de restauração da PA-150, no 

sudeste do Pará 

A PA-150 é uma importante rodovia que conecta os municípios de Tailândia, Moju, Breu Branco, 

Ipixuna do Pará, Goianésia, Jacundá, Nova Ipixuna e Marabá. | https://bit.ly/3IAjl5w 

 

Agência Pará | Governo do Pará autoriza início das obras em três terminais hidroviários 

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), autorizou 

nesta segunda-feira (29), o início das obras de construção do terminal hidroviário de Aveiro, no 

Baixo Amazonas, e reconstrução e adequação dos terminais hidroviários de Chaves, no Marajó, 

e Mocajuba, no Baixo Tocantins. | https://bit.ly/336y1Jh 
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Agência Estadual de Notícias Paraná | Reunião técnica prepara retomada das obras do 

Contorno de Marechal Cândido Rondon 

Serviços preliminares estão em andamento no trecho, onde será implantada uma nova ligação 

entre a PRC-467 e a BR-163. O investimento é de R$ 20,8 milhões. | https://bit.ly/3IrVrZS 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Obras da Sanepar no Litoral reforçam sistema de 

abastecimento para temporada 

A Sanepar reforçou a capacidade de reservação de água nos últimos anos e fez melhoria em 

reservatórios do Litoral. Também voltará a disponibilizar serviços de cadeiras anfíbias e 

passarelas de acessibilidade nas praias. | https://bit.ly/3dnDnSg 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Sanepar chega na fase final das obras em São Pedro 

do Ivaí 

Investimento é de R$ 3 milhões. As obras ampliam capacidade de produção e reservação de 

água. Para a interligação das novas unidades, será necessário interromper abastecimento. | 

https://bit.ly/3EGViPG 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Governo entrega obras e anuncia novos 

investimentos em vários municípios do Paraná 

O secretário estadual da Sedu, João Carlos Ortega, participou de inaugurações de obras, 

entrega de edital que autoriza a licitação, além de encontros com prefeitos da Amerios e 

Amenorte. | https://bit.ly/3lF6yVE 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Sanepar inicia obras da Reserva Hídrica do Futuro 

para recuperação de 150 km de rios 

Projeto prevê também a formação de 1.800 hectares de parques entre a região da Serra do Mar 

e Porto Amazonas, nos Campos Gerais. Primeira ação retirou quase 100 mil metros cúbicos de 

vegetação aquática. | https://bit.ly/3It4hq3 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Governo lança edital para obra do Batalhão 

de Patrulha Escolar Comunitária 

A obra será feita em duas fases, sendo a primeira a elaboração de projetos básicos e executivos 

de abertura e engenharia, e a segunda é da execução da propriedade. | https://bit.ly/3Ezp3C8 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Governo retoma obras dos Centros de Educação 

Profissional que estavam paralisados 

Há quase uma década foram iniciadas as construções de sete centros profissionais pelo Paraná 

(Colorado, Ibiporã, Londrina, Maringá, Medianeira, Campo Largo e Diamante do Norte). No 

entanto, devido à Operação Quadro Negro, que apontou o desvio de recursos em obras 

escolares em 2014, as novas unidades tiveram os trabalhos interrompidos e terminaram 

paralisadas em 2015. | https://bit.ly/3Dv5itW 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Plataforma do Governo para gestão de resíduos 

sólidos é tema de seminário com indústrias 

Os dados inseridos no sistema servem de base para acompanhamento, por parte do governo 

estadual, da destinação correta dos resíduos sólidos e ajudarão na elaboração de políticas 

públicas para o setor. | https://bit.ly/3ot3IEV 

 

Portal Correio | TCE usará imagens de satélite para fiscalizar obras públicas na Paraíba 

TCE é o primeiro órgão da Paraíba e o primeiro Tribunal de Contas do país a incorporar o 

programa Brasil M.A.I.S. | https://bit.ly/3Er0jvR 
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Portal Correio | No aniversário de Sapé, Prefeitura entrega mais de 50 obras e ações e 

lança programa de crédito para empreendedores 

Aniversário de 96 anos, celebrado em 1º de dezembro, será marcado por investimentos na 

cidade. | https://bit.ly/3EvlSLU 

 

Diário do Litoral | Primeira etapa das obras em atracadouro na Travessia Santos/Guarujá é 

entregue 

A nova plataforma vai proporcionar ganho na logística operacional e mais segurança para os 

usuários, já que ciclistas e pedestres terão espaço exclusivo para a travessia. | 

https://bit.ly/3dmq44r 

 

Diário do Litoral | PG: Obras na rede coletora de esgoto interditam vias no Jardim Melvi 

Bloqueios seguem até dia 11 de dezembro. | https://bit.ly/3oqO5Ok 

 

Engeplus | Prefeito visita obras de pavimentação asfáltica na rodovia Michelangelo Viola 

Pavimentação tem o valor total de R$247.876,61. | https://bit.ly/31uFj9d 

 

Engeplus | Binário do bairro São Luiz avança com escavação da Trincheira 

Obra ligará a Avenida Carlos Pinto Sampaio à rua Fioravante Benedete. | https://bit.ly/3GibFCK 

 

Engeplus | Carlos Moisés autoriza obras de infraestrutura para o Sul e o Extremo Sul 

Investimentos superam os R$ 92 milhões. | https://bit.ly/3pmUZTW 

 

Engeplus | DNIT inicia obras de estabilização das encostas na Serra da Rocinha 

As atividades estão concentradas no trecho final, em oito pontos distintos. | 

https://bit.ly/3lC7Y3c 

 

Campo Grande News | Veja quais os trechos interditados no Centro neste início de semana 

As obras do Reviva Campo Grande continua nesta semana e até o dia 8 de dezembro as equipes 

seguem com recapeamento na rua Marechal Rondon, da Ernesto Geisel até a Cabeça de Boi, 

com interdições no local.  | https://bit.ly/3dmqZBV 

 

Campo Grande News | Prefeitura começa obras de recapeamento da Rua 26 de Agosto 

Pista é uma das mais antigas de Campo Grande e até 1906, se chamava Afonso Pena. | 

https://bit.ly/3Gg2qDk 

 

Campo Grande News | Chuvas atrasam obras do Reviva e novo trecho é interditado por 20 

dias 

Nova interdição será na Rua Montese para construção de pavimento rígido. | 

https://bit.ly/31suIeQ 

 

Campo Grande News | Empresa da Capital vence licitação para 4ª etapa de pavimentação 

do Nova Lima 

Previsão é que obras sejam iniciadas no primeiro trimestre de 2022; com fase 3, serão 31 vias 

asfaltadas. | https://bit.ly/3lC3YPW 

 

Campo Grande News | Prefeitura dá início a obras de revitalização na Avenida Calógeras 

Obra foi orçada em R$ 13 milhões e a empresa GTA Projetos e Construções LTDA terá um ano 

para execução. | https://bit.ly/3pohVlI 

 

Campo Grande News | Em Naviraí, Reinaldo entrega escola reformada e anuncia mais 

obras 

Governador garantiu recapeamento e pavimentação de duas vias importantes da cidade. | 

https://bit.ly/3Ghplhr 

 

https://bit.ly/3EvlSLU
https://bit.ly/3dmq44r
https://bit.ly/3oqO5Ok
https://bit.ly/31uFj9d
https://bit.ly/3GibFCK
https://bit.ly/3pmUZTW
https://bit.ly/3lC7Y3c
https://bit.ly/3dmqZBV
https://bit.ly/3Gg2qDk
https://bit.ly/31suIeQ
https://bit.ly/3lC3YPW
https://bit.ly/3pohVlI
https://bit.ly/3Ghplhr


 

 

Campo Grande News | Reinaldo vai ao sul do Estado entregar e lançar novas obras de 

infraestrutura 

Governador do Estado visita os municípios de Mundo Novo e Naviraí nesta segunda-feira. | 

https://bit.ly/3Ev7jaU 

https://bit.ly/3Ev7jaU

