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IBRAOP 

 

Presidentes de entidades parceiras participaram da abertura do XIX Simpósio Nacional de 

Auditoria de Obras Públicas 

Diversos presidentes de entidades parceiras do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas (Ibraop) e do Tribunal de Contas da União (TCU) participaram da solenidade de 

abertura do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, na manhã desta segunda-

feira (22). O evento, que tem como tema central “Obras Públicas: Novos Desafios”, segue até o 

dia 26 | - https://bit.ly/3DQkMty 

 

Ministra presidente do TCU aponta os principais desafios da infraestrutura nacional 

durante a abertura do XIX Sinaop 

A infraestrutura nacional é essencial ao desenvolvimento econômico de que o país tanto 

precisa. A observação foi feita pela presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministra 

Ana Arraes, na manhã desta segunda-feira (22), durante abertura do XIX Simpósio Nacional de 

Auditoria de Obras Públicas - o SINAOP | https://bit.ly/3nKQ4fM 

 

Ibraop comemora 21 anos de fundação; Data foi lembrada pelo presidente na abertura do 

XIX Sinaop 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas completa exatos 21 anos de fundação 

nesta segunda-feira, dia 22 de novembro. O registro foi feito pelo presidente do Ibraop, 

Anderson Uliana Rolim, durante a abertura do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras 

Públicas | https://bit.ly/3cKf7t7 

 

XIX SINAOP: Ibraop divulga Nota Técnica e lança E-book “15 anos de Auditoria em 

Resíduos Sólidos Urbanos” 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) divulgou a elaboração de uma 

Nota Técnica e lançou o livro eletrônico “15 anos de Auditoria em Resíduos Sólidos Urbanos” 

durante a abertura do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Sinaop), nesta 

segunda-feira (22) |  https://bit.ly/3oYuxzA 

 

Estrutura da GIZ e Olacefs são apresentadas em palestra magna de abertura do XIX Sinaop 

A palestra magna de abertura do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Sinaop) 

foi apresentada, nesta segunda-feira (22), pelo diretor da Agência Alemã de Cooperação 

Internacional (GIZ), Erwin Ramirez. O evento é virtual e gratuito, com transmissão ao vivo até o 

dia 26, pelo canal do YouTube do Ibraop | https://bit.ly/3xlltsu 

 

XIX SINAOP: Nova Lei de Licitações e Contratos é tema de debate no primeiro dia de 

evento  

O primeiro painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas trouxe as 

perspectivas da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) nas 

obras públicas para o debate. Cinco apresentações foram moderadas pelo auditor federal de 

Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), Nicola Espinheira da Costa Khoury, na 

tarde desta segunda-feira, dia 22 de novembro | https://bit.ly/32v6AZn 
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Ação prioritária e orçamento para 2022 foram aprovados em Assembleia Geral 

Extraordinária do Ibraop 

A realização do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas como ação prioritária e o 

orçamento, ambos previstos para o ano de 2022, foram apresentados aos associados e 

aprovados em Assembléia Geral Extraordinária realizada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria 

de Obras Públicas (Ibraop) nesta segunda-feira, dia 22 de novembro. A reunião foi virtual em 

caráter excepcional, ainda em razão da pandemia decorrente da Covid-19 

| https://bit.ly/3xhBAr0 

 

XIX SINAOP: Segundo painel debate o uso da metodologia BIM nas contratações públicas 

"O BIM – Modelagem de Informação da Construção – nas contratações públicas" foi o tema em 

debate do segundo painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, transmitido 

na manhã desta terça-feira (23). Quatro apresentações foram moderadas pelo diretor Financeiro 

Adjunto do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), o auditor de Controle 

Externo do TCE de Roraima, Aristóteles Sampaio | https://bit.ly/3HRRJII 

 

XIX SINAOP: Terceiro painel do evento debate as perspectivas sobre o Novo Marco de 

Saneamento Básico  

O terceiro painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas debateu as 

perspectivas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), na 

manhã desta quarta-feira (24). Seis apresentações foram feitas por estudiosos, especialistas e 

entusiastas do tema, todas moderadas pelo membro do Conselho Consultivo do Ibraop, o 

auditor fiscal aposentado do TCE-SC, Pedro Jorge Rocha de Oliveira | https://bit.ly/3piHDrZ 

 

Auditoria em obras rodoviárias foi tema em debate no quarto painel do XIX Sinaop 

O quarto painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Sinaop) debateu os 

impactos  causados pelo MeDiNa (Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos) e pela 

Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) nas auditorias em 

obras rodoviárias.  Ao todo, cinco apresentações foram moderadas pela diretora Técnica do 

Ibraop, a auditora de Controle Externo do TCDF, Adriana Portugal, na manhã desta quinta-feira 

(25) | https://bit.ly/3FPb5fx 

 

XIX SINAOP: Cases de planejamento das fiscalizações e de auditorias operacionais 

marcaram as apresentações do quinto painel do evento  

“Planejamentos das Fiscalizações pelos Tribunais de Contas e Utilização de Auditorias 

Operacionais no Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia. Esse foi o tema do quinto 

painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas. Cinco palestras foram 

moderadas pelo diretor de Comunicação do Ibraop, o auditor Guilherme Bride Fernandes (TCE-

ES), na tarde desta quinta-feira,  dia 25 de novembro | https://bit.ly/3xqY2Oy 

 

XIX SINAOP: Atuação do controle externo para a preservação do Meio Ambiente foi 

debatida no sexto painel do evento 

Atuação do Controle Externo e Preservação do Meio Ambiente em Obras de Infra-Estrutura foi o 

tema em debate no XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas durante a manhã 

desta sexta-feira, dia 26 Ao todo, três apresentações foram moderadas pela Secretária da 

Seinfra Elétrica do Tribunal de Contas da União (TCU), a auditora federal Arlene Costa 

Nascimento | https://bit.ly/3o31Sdq 

 

XIX SINAOP: Debate sobre “Redes e Parcerias Institucionais para o Controle Externo de 

Obras e Serviços de Engenharia” encerram o evento  

O último painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas teve como tema 

“Redes e Parcerias Institucionais para o Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia”. O 

debate, realizado na tarde desta sexta-feira (26), contou com quatro apresentações, todas 

moderadas pelo membro da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura 

do TCU, Rafael Di Bello | https://bit.ly/3pbwmcC 
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Presidente do Ibraop faz agradecimentos e encerra realização do XIX Sinaop  

O presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Anderson Uliana 

Rolim, fez diversos agradecimentos durante o encerramento oficial do XIX Simpósio Nacional de 

Auditoria de Obras Públicas na tarde desta sexta-feira (26). Iniciado no dia 22, o evento foi 

realizado em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), por intermédio do  Instituto 

Serzerdello Corrêa (ISC) | https://bit.ly/3o31FqE 

 

Certificados do XIX Sinaop já estão disponíveis para download 

Os certificados do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas já estão disponíveis! 

Para ter acesso, basta clicar no banner central do Site do Instituto Brasileiro de Auditoria de 

Obras Públicas e efetuar login na área restrita aos participantes do  evento 

| https://bit.ly/3D5LXiO 

 

Atricon 

 

Certificados do XIX Sinaop já estão disponíveis para download 

Os certificados do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas já estão disponíveis! 

Para ter acesso, basta clicar no banner central do Site do Instituto Brasileiro de Auditoria de 

Obras Públicas e efetuar login na área restrita aos participantes do  evento 

– https://www.ibraop.org.br/evento/. | https://bit.ly/3omYZoi 

 

TCE-GO 

  

Supervisor de Engenharia do TCE-GO apresenta trabalho no Sinaop 2021 

As apresentações são virtuais em razão da pandemia. | https://bit.ly/3p8MVGf 

 

TCE-GO apresenta técnicas de auditoria de obras públicas em simpósio do Ibraop 

Caso mostrado foi auditoria operacional focada no desenvolvimento de projetos. | 

https://bit.ly/3EqiQZk 

 

TCM-GO 

 

Auditoras do TCMGO têm artigo selecionado para e-book do Ibraop 

A publicação foi lançada na abertura do XIX SINAOP nesta segunda-feira. | 

https://bit.ly/3o2iDWw 

 

Evento começa às 10h 

O Simpósio será transmitido pelo canal do Ibraop no YouTube. | https://bit.ly/31akwYr 

 

TCE-PE 

 

Servidores participam de simpósio nacional de auditoria de obras públicas 

O gerente de Estudos e Auditorias Temáticas do Tribunal de Contas, Alfredo Montezuma, e o 

auditor de Controle Externo, Ladislau da Sena Junior, participaram na última quinta-feira (25) de 

um painel no XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Sinaop), que trouxe como 

tema central as “Obras públicas: novos desafios”. | https://bit.ly/3onl6us 
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TCE-ES 

 

Auditores destacam parcerias e planejamento para o controle externo nas obras e serviços 

de engenharia 

Encerrando o XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Sinaop), na sexta-feira (26), 

o coordenador do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade, Rodrigo Lubiana Zanotti, 

participou do painel sobre redes e parcerias institucionais para o controle externo de obras e 

serviços de engenharia. | https://bit.ly/3lABWo9 

 

TCM-BA  

 

TCM-BA | Auditor do TCM participa de evento sobre obras públicas 

O auditor estadual de Infraestrutura, Bartolomeu Lordelo, representou o Tribunal de Contas dos 

Municípios da Bahia no XIX SINAOP – Simpósio Nacional de Obras Públicas, que teve como tema 

principal “Obras Públicas – Novos Desafios”.  | https://bit.ly/31A6L5e 
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