
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 6 a 12 de dezembro 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Ibraop | 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. |  

http://bit.ly/3ygELzO 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MT | TCE-MT constata irregularidades em contratação de obra para construção de 

passarela 

O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou parcialmente procedente 

representação de natureza interna em desfavor da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

de Cuiabá, por supostas irregularidades na contratação da obra de implantação da passarela 

metálica para pedestres, com elevador, em frente à rodoviária. | https://bit.ly/3oLb2fg 

 

TCE-PR | Com imagens de satélite, combate à corrupção em obras públicas inicia nova era 

O termo de cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), órgão ligado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), foi assinado, em Brasília, na noite desta 

quinta-feira (9 de dezembro). | https://bit.ly/3IGp1uL 

 

TCE-PR | Nesta quinta, TCE-PR e INPE firmam parceria para fiscalizar obras via satélite 

Nesta quinta-feira (9 de dezembro), às 17h30, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-

PR) assinará, em Brasília, acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 

visando o monitoramento de grandes obras públicas com a utilização de imagens de satélites. | 

https://bit.ly/3dI7Udx 

 

TCE-PR | TCE-PR vai assinar, em Brasília, acordo para a fiscalização de obras com satélites 

A parceria com o MCTI será desenvolvida por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). | https://bit.ly/3IUN6OH 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT inicia a construção de mais duas pontes do complexo do rio dos Sinos na BR-

116/RS 

Ao todo serão cravadas 64 estacas tipo raiz, com diâmetro de 40 centímetros e, 

aproximadamente, 11 metros de comprimento. | https://bit.ly/3dK24sh 

 

DNIT | DNIT completa ciclo de dragagem do Rio Madeira 

Obras realizadas anualmente garantem a navegação em uma das principais passagens 

logísticas do país. | https://bit.ly/33pOg4j 
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DNIT | BR-153/RS: obras de recuperação da ponte do Fandango avançam e DNIT executa os 

blocos da fundação 

Serviço deve ser concluído no final deste mês. | https://bit.ly/3pSY0eO 

 

G1 | Obras de rodovias federais catarinenses perdem R$ 40 milhões 

Orçamento de 2021 das obras de duplicação da BR-470, no Vale do Itajaí e da BR-163, no Oeste 

do estado, sofreu corte do governo. | https://glo.bo/3ylDYxx 

 

G1 | Entrada utilizada para acesso da MG-050 à Rua José Sabino da Silva será fechada para 

obras em Piumhi 

O desvio vai funcionar até a conclusão das obras de duplicação na cidade, prevista para julho 

de 2022. | https://glo.bo/31SASF1 

 

G1 | Obras podem causar falta d'água em nove bairros de Santa Bárbara d'Oeste na terça-

feira 

Serviços têm início às 8h e previsão de conclusão às 17h. Após a conclusão, o abastecimento 

deve retornar gradualmente até sua completa normalização, por volta das 20h. | 

https://glo.bo/3pSQiBs 

 

G1 | Obras interrompem fornecimento de água em Rio Preto; confira as regiões 

De acordo com o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae), fornecimento será 

interrompido à meia-noite de domingo (12) e voltará 24 horas depois. | https://glo.bo/3F1ljcE 

 

G1 | Doria autoriza repasse de R$ 346 milhões para continuidade de obras do 'Binário de 

Santos' 

Investimento anunciado na manhã deste sábado (11) promoverá a modernização do acesso a 

Santos e da conexão porto-cidade. | https://glo.bo/3oNA3pZ 

 

G1 | Prefeitura de Salvador assina autorização para início das obras do 2º trecho do BRT 

Obra vai ligar a Lapa ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, e tem previsão de entrega para 

o final de 2023. | https://glo.bo/3EKZi1M 

 

G1 | Trânsito no Santa Helena é liberado após conclusão de obras em Juiz de Fora 

Trabalhos de manutenção foram feitos na rede de esgoto na esquina das ruas Olímpio Reis e 

Barão de Cataguases até a Travessa José Scoldi. | https://glo.bo/30n6CSo 

 

G1 | Morro da Glória em Juiz de Fora tem trânsito interditado devido a obras da Cesama 

Trabalhos de manutenção são feitos na rede de esgoto nesta sexta-feira (10) na esquina das 

ruas Olímpio Reis e Barão de Cataguases até a Travessa José Scoldi. Local serve de acesso à 

região da Cidade Alta. | https://glo.bo/3rZ5dg1 

 

G1 | Tubulações de água rompem na região central de Marília e obras de concerto 

interditam rua 

Segundo o Daem, as equipes trabalham na adutora desde à tarde desta quinta-feira (9) e o 

concerto deve ser finalizado na tarde desta sexta-feira (10); em novembro deste ano, Daem 

registrou outro rompimento na zona leste do município. | https://glo.bo/3GB17Pp 

 

G1 | Começam as obras para construir galeria que substituirá ponte que desabou ano 

passado em Palmas 

Galeria tripla está sendo construída na Avenida NS-03. Prefeitura informou que aplicará mais de 

R$ 5,2 milhões para fazer drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e construção de calçadas 

com acessibilidade. | https://glo.bo/31X6AAR 
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G1 | Avenida Faria Lima tem trecho com interdição para obra neste domingo (12) 

Previsão é de que a liberação do trecho aconteça por volta das 12h. | https://glo.bo/3oOToHo 

 

G1 | Obras de drenagem provocam interdições de ruas e mudanças de trânsito no 

Cordeiro e Espinheiro, no Recife 

Segundo a prefeitura, serviços serão realizados a partir das 8h de sábado (11). Motoristas 

devem ficar atentos a desvios. | https://glo.bo/31Vzx04 

 

G1 | Após sete anos de obras, nova rodoviária de Umuarama começa a funcionar nesta 

sexta-feira (10) 

Na fase final da construção, obra teve que ser readequada, porque via de acesso ao terminal era 

muito estreito para a passagem de ônibus. | https://glo.bo/3yhE9tL 

 

G1 | Rotatória da ABCZ em Uberaba é interditada totalmente por dois dias para obras 

Quem circular pelo local não terá acesso às avenidas João XXIII e Tonico do Santos nesta quinta 

(9) e sexta-feira (10). | https://glo.bo/3IJzF40 

 

G1 | Governo do RJ retoma obras do Museu da Imagem e do Som, em Copacabana 

Trabalhos estavam paralisados há quase cinco anos por falta de recursos do governo. | 

https://glo.bo/30itbaG 

 

G1 | Obras de setorização no Jardim Bela Vista em Bauru são retomadas e suspendem 

abastecimento de água 

Fornecimento de água será suspenso temporariamente até as 17h. Ruas também têm o trânsito 

impedido a partir desta quarta-feira (8). | https://glo.bo/3EOxrha 

 

G1 | Obras de drenagem causam interdição de acesso ao Distrito Industrial de Presidente 

Prudente 

Serviço será realizado nesta quarta-feira (8), das 9h às 16h, na entrada à Rua Mariano Arenales 

Benito. Local estará devidamente sinalizado para a orientação dos motoristas. | 

https://glo.bo/3DSHxwe 

 

G1 | Oito denunciados pelo MPF por causa de irregularidades em obras da BR-101 viram 

réus 

Segundo o MPF, Justiça Federal em Pernambuco acatou as denúncias contras os envolvidos. 

Entre eles, estão ex-dirigentes do DER. | https://glo.bo/3pN3qrX 

 

G1 | Cruzamento das avenidas Independência e Itatiaia é interditado para obras em 

Ribeirão Preto, SP 

Bloqueio total ocorre na pista Centro-bairro para a construção do corredor de ônibus Norte-Sul 

2 e 3. Veja rota alternativa. | https://glo.bo/3dNdyLH 

 

G1 | Obras da Sanasa interrompem abastecimento de água nas regiões do Residencial 

Eldorado e bairro Bacuri 

Em ambos os locais, a interrupção acontece das 8h às 17h, nesta terça-feira (7). Reserva do 

líquido é recomendada. | https://glo.bo/3yj4QOF 

 

G1 | 'É preciso identificar se houve erros da parte dos gestores', afirma senador Humberto 

Costa sobre obras inacabadas no interior 

Senador do PT foi o segundo entrevistado da série da rádio CBN Caruaru. | 

https://glo.bo/3DQYxTD 

 

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 
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G1 | Obras deixam moradores de Rio Preto sem água; confira as regiões 

De acordo com o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae), fornecimento será 

interrompido à meia-noite de sábado (11) e voltará à meia-noite de domingo (12). | 

https://glo.bo/3oO8SLZ 

 

G1 | Região de Ribeirão Preto tem atraso ou paralisação em 114 obras orçadas em R$ 

171,8 milhões, aponta TCE 

Tribunal apresenta problemas em 44 cidades, em sua maioria em projetos de iniciativa dos 

municípios. Especialista cita falhas durante processo licitatório como justificativa para dados. | 

https://glo.bo/31PFeNb 

 

G1 | Prefeitura de Uberaba é autorizada pela Câmara a financiar até R$ 28 milhões para 

obras no município 

Entre as obras, recurso será destinado para a 2ª etapa da Zona de Processamento de 

Exportação, e revitalização e duplicação da via de acesso ao Complexo Turístico de Peirópolis. | 

https://glo.bo/3DQ2CYi 

 

G1 | Justiça determina suspensão de licenças concedidas para centros de triagem de 

resíduos sólidos em Sergipe 

Os municípios envolvidos são Estância, Itabaiana e Itaporanga d'Ajuda. | https://glo.bo/3q8TKIz 

 

G1 | Audiência pública em Cascavel debate proposta de nova concessão dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Audiência está marcada para o dia 22 de dezembro, das 9h às 12h, no auditório da prefeitura. 

Na ocasião, haverá a apresentação do projeto, e moradores terão oportunidade tirar dúvidas. | 

https://glo.bo/3dNdTxX 

 

R7 | Prefeitura de Caldas vai ter que custear obra inacabada deixada por Marconi 

Justiça determina que município pague pela conclusão, implantação e manutenção do Credeq. 

Construção, que está paralisada desde 2018, já foi alvo de CPI e de questionamento do TCM 

por indícios de superfaturamento. | https://bit.ly/33oCDut 

 

R7 | Obras do Veículo Leve Sobre Trilhos  

Reunião para viabilizar o estudo do projeto é realizada em Santos. | https://bit.ly/33sWoRL 

 

Estradas | Concessionária faz Operação Prevenção nas rodovias SP-225, SP-294 e SP-310 

De acordo com a Eixo SP, plano de obras visa reforçar a segurança dos usuários em período de 

chuva e de viagens nas festas de fim de ano. | https://bit.ly/31YA0P2 

 

Estradas | Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto realiza serviços de reparos no pavimento 

De acordo com a concessionária Ecopistas, responsável pelas rodovias, obras de conservação e 

melhorias acontecerão em diversos pontos nesta semana. | https://bit.ly/3ylNlgs 

 

Estradas | Obras de recuperação da ponte do Fandango avançam na BR-153, no RS 

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

deve ser concluído no final deste mês. | https://bit.ly/3lZ9hJn 

 

Estradas | Obras em rodovias do Paraná melhoram o tráfego e garantem mais segurança 

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), serviços incluem 

a PR-323; implantação de quatro novas alças no viaduto Olindo Periolo, na BR-277; e o 

Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon, na PR-970. | https://bit.ly/3pT1XA7 
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Estradas | Tráfego na BR-163 tem restrições por conta de obras no pavimento, em Mato 

Grosso do Sul 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare-e-Siga’ será implantada. | https://bit.ly/31LBnkK 

 

Notícias do Acre | Cameli vistoria obras da nova enfermaria do Pronto-Socorro de Rio 

Branco 

As obras da última etapa do novo Pronto-Socorro de Rio Branco seguem dentro do cronograma 

estabelecido pelo governo do Acre. | https://bit.ly/3DQoqTI 

 

Agência Pará | Obras da PA-370, a Transuruará, avançam para trazer melhorias 

econômicas e sociais 

O investimento é de quase R$ 190 milhões, com previsão de conclusão dos trabalhos em 2022. 

| https://bit.ly/3IEreXs 

 

Agência Pará | Governo do Pará garante orla no município de Xinguara, no sudeste 

paraense 

Os moradores do município de Xinguara, sudeste paraense ganharão, em breve, a orla da 

cidade, que promete ser o novo ponto de encontro do turismo e lazer. | https://bit.ly/3dPM5Jj 

 

Agência Pará | Governo entrega obras do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças 

Durante agenda, Helder autorizou obras de reformas dos postos rodoviários da PM em nove 

municípios. | https://bit.ly/3IFlpsZ 

 

Agência Pará | Obras estaduais geram empregos diretos e indiretos aos paraenses 

As principais responsáveis pela geração de emprego no setor da construção civil no Pará são as 

Secretarias de Estado de Transportes (Setran), de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 

Públicas (Sedop) e o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM). | 

https://bit.ly/3ymEg7b 

 

Agência Pará | NGTM alarga pista e melhora fluxo de veículos na BR-316 durante obras do 

BRT Metropolitano 

A medida do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano minimiza os transtornos 

para os usuários da rodovia durante os serviços. | https://bit.ly/3ETVknw 

 

Agência Pará | Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania visita obra da UsiPaz 

Cabanagem 

A vistoria técnica objetivou avaliar os espaços e ajustar os detalhes para a entrega, em breve, 

de mais uma Usina da Paz pelo Governo do Estado. | https://bit.ly/3yoesaX 

 

Agência Pará | Obras de macrodrenagem do Tucunduba, em Belém, estão em fase de 

conclusão 

Equipes iniciaram trabalho de concretagem que fazem parte da terceira e última etapa de 

obras, que englobam o perímetro entre a rua 2 de Junho e a travessa da Vileta. | 

https://bit.ly/3oPPPkg 

 

Estado de Minas | Obras, porto seco e mais: mineiros se preocupam com concessão 

ferroviária 

Empresários e prefeitos do Centro-Oeste de Minas veem na prorrogação do contrato a 

possibilidade de fomento da economia. | https://bit.ly/3dN73Zb 

 

Portal Correio | MDR anuncia licitação para obras do Canal do Xingó, na Bahia 

Estima-se que mais de 2,4 milhões de nordestinos sejam beneficiados com a obra, que é 

aguardada há quase 50 anos. | https://bit.ly/3rZBGmt 
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Portal Correio | Justiça condena cinco réus da Operação Recidiva por irregularidades em 

obras de ginásios poliesportivos na Paraíba 

Condenados terão de cumprir penas de prestação de serviços à comunidade e pecuniárias. | 

https://bit.ly/33oeYKG 

 

São Roque Notícias | Vereador acompanha obras contra enchentes no Jardim Ponta Porã 

O Vereador de São Roque Rafael Tanzi informou por meio de assessoria que a Prefeitura 

atendeu mais um pedido do Parlamentar, desta vez, a equipe do Departamento de Obras está 

realizando o serviço que evitará as constantes enchentes no Bairro Jardim Ponta Porã. | 

https://bit.ly/31OGBMt 

 

Infonet | Projeto determina que Governo divulgue relatório de obras inacabadas 

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) protocolou na Assembleia Legislativa de 

Sergipe (ALESE) o Projeto de Lei de nº 216/2021, que determina Administração Pública, Direta e 

Indireta, Autárquica e Fundacional, no Estado de Sergipe, dar publicidade às obras públicas de 

sua responsabilidade paralisadas, inacabadas ou desativadas. | https://bit.ly/3IUUpWD 

 

Engeplus | SIE investirá R$ 11,6 milhões em obras de conservação e recapeamento de 

rodovias no Sul do Estado 

Trabalhos acontecerão também em outras regiões e trechos de Santa Catarina. | 

https://bit.ly/3IIZZLt 

 

Engeplus | 'Trânsito será liberado até sexta-feira', afirma secretário sobre obras na Serra 

do Rio do Rastro 

Conforme Thiago Vieira, trabalhos continuarão, mas sem necessidade de bloqueios. | 

https://bit.ly/3dGK1TX 

 

Diário do Litoral | Doria anuncia R$ 346 milhões para obras na entrada de Santos 

O Governador João Doria e o Vice-Governador Rodrigo Garcia autorizaram neste sábado (11) o 

início da segunda etapa das obras do Sistema "Binário de Santos", que promoverá a 

modernização da entrada da cidade e do acesso ao Porto. | https://bit.ly/33oHz2t 

 

Campo Grande News | Após 5 anos, começa amanhã obra da ponte que trará "boom" de 

oportunidades a MS 

Presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), e do Paraguai, Mário Abdo Benítez, lançarão pedra 

fundamental. | https://bit.ly/3IHKIKQ 

 

Campo Grande News | Governo inicia obras em trecho que encurtará distância entre a 

Capital e Bonito 

Pavimentação dos 100 quilômetros de estrada diminuirá em 80 km a distância entre as cidades. 

| https://bit.ly/3oMMouw 

 

Campo Grande News | Com trecho interditado, obras na Cândido Mariano acabarão na 

semana que vem 

Encontro da Rua Cândido Mariano com a Avenida Duque de Caxias tem 20 metros sendo 

drenados. | https://bit.ly/3pS6p25 

 

Campo Grande News | Deslocamentos de obras do Reviva Campo Grande vão desafogar 

comércio 

Previsão é que drenagens sejam feitas em 10 dias e, então, obras fiquem suspensas na região 

central da Capital. | https://bit.ly/3lYae4Q 

 

 

 

https://bit.ly/33oeYKG
https://bit.ly/31OGBMt
https://bit.ly/3IUUpWD
https://bit.ly/3IIZZLt
https://bit.ly/3dGK1TX
https://bit.ly/33oHz2t
https://bit.ly/3IHKIKQ
https://bit.ly/3oMMouw
https://bit.ly/3pS6p25
https://bit.ly/3lYae4Q


 

 

Campo Grande News | Prefeitura abre licitação para obra de drenagem e asfalto no Jardim 

Tarumã 

Projeto de R$ 908 mil faz parte de planos para asfaltar 100 quilômetros em várias regiões da 

Capital. | https://bit.ly/33puJRy 

 

Campo Grande News | Com R$ 6,9 milhões em recursos, MS-480 passa por restauração 

Recursos são do Fundersul e previsão é terminar a obra em 180 dias. | https://bit.ly/3EOuDAE 

 

Campo Grande News | Próximo ano deve ter mais de 100 km de asfalto novo na Capital 

Segundo prefeitura, recursos para recapeamento e pavimentação já estão garantidos. | 

https://bit.ly/3lYtnUf 

 

Campo Grande News | Empresa do PR vence licitação para 2ª etapa de pavimentação da 

MS-352 

Obras do primeiro lote começaram em junho, e eram esperadas há anos pelos moradores de 

Terenos. | https://bit.ly/3dI6dgi 

 

Campo Grande News | Governo do Estado começa pavimentação em trecho da MS-352 

Obras começaram em junho com serviço de terraplanagem em cinco dos 15 quilômetros que 

serão asfaltados. | https://bit.ly/3yj2srb 

 

Campo Grande News | No MS, seguimos trabalhando pela melhor gestão dos resíduos 

sólidos 

Sempre que o fim do ano se aproxima, paramos para fazer uma análise de como foram nossas 

ações ao longo daqueles 12 meses. | https://bit.ly/3lZOe9B 
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