
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 20 a 31 de dezembro 

 

 SITES DE TCs 

 

TCM-BA | Presidentes do TCM e TCE entregam obras que garantem acessibilidade 

Além das obras de infraestrutura, que ordenou a área externa e o estacionamento, e trouxe 

benefícios aos servidores e visitantes – portadores ou não de deficiência locomotora ou com 

mobilidade reduzida –, também foi refeito todo o paisagismo do ambiente, o que trará, 

futuramente, maior sombreamento e consequentemente mais conforto para os pedestres que 

se dirigem ao prédio/sede dos dois tribunais. | https://bit.ly/3GeT2jM 

 

TCE-BA | Plantio de árvores marca entrega das obras de acessibilidade no edifício-sede do 

TCE/TCM 

Em ato simbólico que marcou a entrega das obras de acessibilidade na área externa do edifício 

Conselheiro Joaquim Batista Neves, os presidentes do TCE/BA e do TCM/BA, conselheiros 

Gildásio Penedo Filho e Plínio Carneiro Filho, plantaram, na manhã desta quarta-feira (22.12), 

duas mudas de árvores (uma de acácia amarela e uma de pau-brasil) no canteiro do 

estacionamento externo. | https://bit.ly/3f3Vq0P 

 

TC-DF | TCDF autoriza licitação para obras no SOF Sul desde que a Novacap cumpra 

determinações 

Em decisão liminar nesta terça-feira, dia 21 de dezembro, o presidente do Tribunal de Contas 

do Distrito Federal, Conselheiro Paulo Tadeu, autorizou a continuidade da licitação para a 

realização de obras no Setor de Oficinas Sul (SOF SUL), desde que determinações feitas 

anteriormente pelo TCDF sejam cumpridas. | https://bit.ly/3q7BBvN 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

Governo Federal | Setor rodoviário encerra o ano com a conclusão de obras que trazem 

benefícios para o transporte no país 

Para 2022, estão previstas mais obras e concessões para atrair investimentos. | 

https://bit.ly/3f8mFHi 

 

Governo Federal | Governo Federal conclui 629 obras de infraestrutura educacional em 

2021 

De acordo com o FNDE, a meta para 2022 é esgotar as obras que ainda estiverem paralisadas e 

inacabadas. | https://bit.ly/3th6MH7 

 

G1 | Alfenas e Andradas recebem investimento para finalização de obras em 

transmissores de energia 

A expansão de Andradas beneficia cerca de 50 mil pessoas. Já a obra de Alfenas, 

aproximadamente 100 mil, contando com a população de Areado (MG). | 

https://glo.bo/31GHUNv 
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G1 | 'As obras vão estar em pleno vapor durante o ano de 2022', diz prefeita Raquel Lyra 

Prefeita de Caruaru fez um balanço dos investimentos em 2021 durante entrevista na Rádio 

CBN Caruaru. | https://glo.bo/3HO7Xl9 

 

G1 | Campinas contrata financiamento de R$ 100 milhões para concluir obras do BRT e 

infraestrutura 

Prefeitura assinou acordo nesta quarta-feira (29) e planeja direcionar recursos para obras 

atrasadas e na pavimentação e drenagem de pelo menos 13 bairros da cidade. | 

https://glo.bo/3fnlX9z 

 

G1 | Governo de SP libera recursos para habitação, anuncia obras e entrega títulos de 

propriedades em Santos e Mongaguá, SP 

Rodrigo Garcia, governador em exercício, visitou cidades da Baixada Santista nesta quinta-feira 

(30). | https://glo.bo/34CbDs3 

 

G1 | Justiça suspende início de obras de revitalização do Centro Histórico de Florianópolis 

Projeto altera a pavimentação de ruas da região central. Adiamento deve ocorrer até que os 

órgãos de preservação do patrimônio histórico sejam consultados pela prefeitura. | 

https://glo.bo/3zExOJA 

 

G1 | Infraero conclui obras de manutenção na pista do Aeroporto Internacional de Belém 

Segundo empresa, investimentos foram de R$ 84 milhões, necessários para garantir 

disponibilidade do pavimento para operações aeroportuárias. | https://glo.bo/3f8lZSk 

 

G1 | Cubatão anuncia sistema online para acelerar liberação de alvarás de execução de 

obras 

Prefeitura informa que a plataforma desburocratiza o processo, uma vez que centraliza dados 

necessários para diferentes secretarias em única ferramenta. | https://glo.bo/3f6IOG5 

 

G1 | Governo de RR assina ordem para início de obras da Feira do Passarão, fechada desde 

2018 

Obra vai custar R$ 7,5 milhões.e tem prazo de 180 dias para ser concluída. Governo também 

mudou nome do espaço para Feira do Passarão Governador Ottomar de Souza Pinto. | 

https://glo.bo/31H6r4V 

 

G1 | Jardim Floresta recebe a maior obra de drenagem de Lavras 

Iniciativa importante para a cidade foi feita com recursos próprios. | https://glo.bo/3HPzL8N 

 

G1 | Avenida São João em Piracicaba tem interdição até janeiro para obras a partir desta 

terça-feira 

Bloqueio acontece na altura do cruzamento com a Rua Doutor João Sampaio até o dia 11 de 

janeiro; veja desvio e rota alternativa. | https://glo.bo/3tg6TCy 

 

G1 | Justiça Federal suspende obras das unidades habitacionais das Mangabeiras em 

Aracaju 

O início das obras de um empreendimento residencial, com 1.102 unidades habitacionais foi 

autorizado pelo prefeito Edvaldo Nogueira nesta segunda. | https://glo.bo/3HOnxND 

 

G1 | Obras de recuperação são realizadas pelo DER-MG na MG-265 entre Carangola e 

Divino 

Os serviços serão executados em um trecho de aproximadamente 16 quilômetros de extensão, 

que passarão por reforma do pavimento e reforço na sinalização. | https://glo.bo/3q9mRwo 
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G1 | Prefeito de Teresópolis, RJ, anuncia início das obras de recapeamento na RJ-130 

Anúncio foi feito nesta quarta-feira (22). No cronograma, estão intervenções de pavimentação, 

drenagem e recomposição da pista. O prazo de conclusão das obras é de 360 dias. | 

https://glo.bo/3r0Y5Om 

 

G1 | Praça Doutor Chaves, em Montes Claros, é reinaugurada após obras de reforma e 

revitalização 

Serviços duraram cerca de dois anos e foram gastos R$ 547.458,49. Praça foi entregue à 

população na noite dessa quarta-feira (22). | https://glo.bo/3q9H1X1 

 

G1 | Governo do ES entrega obras do Portal do Príncipe, em Vitória 

Intervenções são descritas pelo governo estadual como um marco para a mobilidade da Região 

Metropolitana da Grande Vitória. | https://glo.bo/33dEemK 

 

G1 | Obras interditam trânsito em rua do Jardim Samambaia por 4 dias e afetam linhas de 

ônibus, em Campinas 

Bloqueio total começa nesta segunda-feira (27) e vai até quinta (30). Linhas 342 e 359 fazem 

desvios. | https://glo.bo/3JVt1bb 

 

G1 | Prefeitura de Curitiba rescinde contrato com consórcio responsável por obras em 

trecho da Linha Verde 

De acordo com o município, empresa deveria ter entregue serviço até o fim de novembro, mas 

20% da obra foi executada. Nova licitação deve ser feita para conclusão do trecho. | 

https://glo.bo/3qc2zT8 

 

G1 | Obras da prefeitura são parcialmente paralisadas por causa de chuvas acima da 

média 

A gestão informou que Palmas recebeu mais do que o dobro da quantidade de chuva esperada 

desde o fim da estiagem. Apenas serviços mais simples, que não precisam do solo seco, 

continuarão sendo realizados. | https://glo.bo/3GdskIe 

 

G1 | Trecho da Rua Itabaiana, em São José dos Campos, é interditado parcialmente para 

obras 

Local será sinalizado para tráfego dos motoristas na região. | https://glo.bo/33jxQdv 

 

G1 | Oito meses após paralisação, prefeitura de Ribeirão Preto abre licitação para concluir 

obras de viadutos e corredores de ônibus 

Orçamento total estimado para quatro projetos nas zonas Sul e Norte é de R$ 84.994.616,98. 

Retomada, no entanto, só deve acontecer no segundo bimestre de 2022. | 

https://glo.bo/33k9nFe 

 

G1 | Dr Furlan destaca investimentos na saúde, obras e valorização do servidor no 1º ano 

à frente da prefeitura de Macapá 

Prefeito fez um balanço em entrevista ao JAP1 desta quinta-feira (23). | https://glo.bo/31LRVJm 

 

G1 | Caixa Econômica Federal confirma que governo de MT já quitou dívidas do VLT para 

começar obras do BRT 

Licitação para a obra do BRT já foi lançada. | https://glo.bo/3f33gI1 

 

G1 | Vereadores cobram explicações da Secretaria de Obras sobre o atraso na reforma do 

Camelódromo de Presidente Prudente 

Parlamentares foram até a sede da pasta municipal buscar informações acerca do andamento 

administrativo e jurídico do contrato com a empresa que iniciou os serviços. | 

https://glo.bo/3r5a6lB 
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G1 | Secretaria de Transportes notifica concessionária Rio Barra a retomar as obras da 

linha 4 do metrô 

Trabalho no que será a estação da Gávea deve ser retomado imediatamente e com recursos 

próprios. O pedido baseia-se em decisão do TCE. Concessionária informou que não foi 

notificada. | https://glo.bo/33hgnmj 

 

G1 | Após 4 meses, consórcio retoma obras do Corredor Ouro Verde do BRT e Prefeitura de 

Campinas prevê entrega para junho de 2022 

Administração chegou a multar a empresa responsável, em 3 de novembro, mas a autuação foi 

suspensa com o reinício. Novo prazo para conclusão do trecho interrompido é de 90 a 120 

dias. | https://glo.bo/3tc6wJp 

 

G1 | Justiça determina retorno da coleta de resíduos sólidos de Nossa Senhora do Socorro 

Segundo decisão, caso a medida não seja cumprida, a empresa deverá pagar multa diária de R$ 

2 mil. | https://glo.bo/3Gb5r81 

 

Agência Brasil | São Paulo dá início à construção de piscinão na região metropolitana 

Jaboticabal vai beneficiar mais de 500 mil pessoas. | https://bit.ly/3zEtE4e 

 

Correio Braziliense | Obra no SOF Sul é autorizada desde que Novacap cumpra exigências 

do TCDF 

A companhia precisa realizar as correções apontadas pelo TCDF para dar seguimento com a 

licitação das obras no local, como inserir o nome de responsável técnico e corrigir siglas. | 

https://bit.ly/3q9AtrB 

 

Correio Braziliense | Ibaneis vai revitalizar a W3 Norte em 2022 

Obras devem começar no início de 2022, de acordo com o GDF. A ideia do governador é 

retomar o fluxo comercial nas W3 Sul e Norte. | https://bit.ly/31GtKfj 

 

Estradas | DER inicia obras de recuperação funcional da MG-265, na Zona da Mata 

De acordo com a Autarquia, as obras de recuperação funcional da MG-265, entre o 

entroncamento com a BR-482, em Carangola, e o perímetro urbano de Divino, na região da 

Zona da Mata. | https://bit.ly/3K69MMq 

 

Estradas | Obra de acesso a hospital na SP-270, em Sorocaba, fica pronta só em setembro 

de 2022 

De acordo com a concessionária ViaOeste, responsável pela rodovia, serviços vão consumir RS 

17,5 milhões. | https://bit.ly/3HMa4pJ 

 

Estradas | Obras emergenciais alteram tráfego na Raposo Tavares, em Anastácio (SP) 

De acordo com a concessionária Eixo SP, orienta condutor sobre rotas alternativas durante 

intervenções, entre os dias 27 e 29. | https://bit.ly/3GaR7wh 

 

Estradas | Obra emergencial na BR-153, em GO, exige cuidado redobrado dos condutores 

De acordo com a concessionária Concebra, serviços estão sendo realizados na altura do km 

508. | https://bit.ly/3t8igfS 

 

Portos e Navios | Portos do Paraná investiu R$ 162 milhões em obras e projetos em 2021 

A Portos do Paraná fecha o ano com cerca de R$ 162,6 milhões investidos em obras e projetos. 

| https://bit.ly/3zEcQKE 

 

Metrópoles | Obras de viadutos do Setor Policial Sul já estão 45% concluídas 

Corredor Eixo Oeste será uma conexão de 38 quilômetros de extensão entre o Sol Nascente e a 

área central do Plano Piloto. | https://bit.ly/337us5M 
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Metrópoles | Ibaneis assina ordem de serviço para obras na Estrada Parque Contorno 

Obra será realizada em um trecho de, aproximadamente, 5,5 km e vai beneficiar cerca de 40 

mil motoristas. | https://bit.ly/3FcqN3Q 

 

Metrópoles | TCDF autoriza licitação de R$ 52,7 milhões para obras no SOF Sul 

Licitação estava suspensa até que as determinações da elaboração da planilha orçamentária e 

do projeto de pavimentação fossem cumpridas. | https://bit.ly/3zUdqo1 

 

Jornal de Brasília | Obras de viadutos do Setor Policial Sul já foram 45% executadas 

O primeiro elevado está sendo erguido na alça de acesso da ESPM ao Eixo W, conhecido como 

“eixinho de cima”. | https://bit.ly/3HMP81M 

 

Jornal de Brasília | TCDF autoriza licitação para obras no SOF Sul 

Por esse motivo, o presidente do TCDF liberou o procedimento licitatório após a realização das 

seguintes correções: inserção do nome do responsável técnico pelos projetos de pavimentação 

e correção das siglas referentes à RA. | https://bit.ly/33h70D9 

 

Agência Brasília | Começa a obra do terminal rodoviário do Gama 

Reconstrução, no centro da cidade, deve gerar aproximadamente 90 empregos. | 

https://bit.ly/330zMI8 

 

Agência Brasília | Crédito de R$ 2,3 bilhões para financiar obras 

GDF terá recursos para tocar a expansão do metrô e a construção de viadutos, escolas e 

restaurantes comunitários. | https://bit.ly/3tg3OCu 

 

Agência Brasília | Obras de viadutos do Setor Policial Sul já foram 45% executadas 

Elevados, com investimentos de R$ 10 milhões e geração de mais de 500 empregos, 

beneficiarão 20 mil motoristas que utilizam o local diariamente. | https://bit.ly/3JRLghQ 

 

Agência Brasília | Aberta licitação para obra de contenção no Rio Melchior 

Investimento será de aproximadamente R$ 2,5 milhões; serviços devem beneficiar cerca de mil 

pessoas que moram na região. | https://bit.ly/3GaznBi 

 

Agência Brasília | Anunciada licitação para pavimentação da rodovia DF-131 

A obra terá investimento de aproximadamente R$ 21 milhões, com início previsto no 1º 

semestre de 2022. | https://bit.ly/3tcCxRE 

 

Agência Brasília | Após reformar a W3 Sul, GDF mira novas obras no lado norte da avenida 

Com investimento de R$ 21,7 milhões, reforma da comercial mais importante de Brasília vai 

possibilitar mais geração de emprego e renda. | https://bit.ly/3zEGNu6 

 

Noticías do Acre | Governo investe mais de R$ 4 milhões no Hospital Regional do Alto Acre 

O valor total do término da obra e aquisição de equipamentos do Hospital Regional do Alto 

Acre, localizado em Brasileia, gira em mais de R$ 4 milhões investidos pela gestão de Gladson 

Cameli. | https://bit.ly/3HU3sFA 

 

Notícias do Acre | Governo vai investir R$3,7milhões para construir Alameda das Águas, 

em Mâncio Lima 

O local destinado à realização de eventos no município será totalmente reestruturado, com a 

construção de um portal, estruturas para restaurantes, melhorias na pista construção de 

arquibancadas, instalações sanitárias e demais investimentos dentro das normas sanitárias e de 

segurança. | https://bit.ly/33hA2Cs 
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Agência Pará | Mais de R$ 2 bilhões em investimentos garantem mais infraestrutura de 

saúde, saneamento, turismo, cultura e lazer 

Governo do Estado executa e conclui obras importantes para o desenvolvimento econômico e 

social em todas as regiões. | https://bit.ly/3FeDoDF 

 

Agência Pará | Obras de reconstrução e ampliação do 21º GBM avançam em ritmo 

acelerado 

Além das acomodações, o projeto prevê a construção de piso de concreto armado para a 

movimentação das viaturas que comportam até 12 mil litros de água. | https://bit.ly/3FeFvHB 

 

Agência Pará | Em 2021, NGTM avança em obras de mobilidade na Região Metropolitana de 

Belém 

As obras, que estão sob responsabilidade do Núcleo, fazem parte do maior programa de 

mobilidade urbana e infraestrutura viária registrado no Estado na última década, dentro da 

Região Metropolitana de Belém, e visam a melhoria da qualidade de vida da aproximadamente 

2,5 milhões de pessoas. | https://bit.ly/3GtNmCF 

 

Agência Pará | Estado inicia obra de reconstrução da PA-483, no trecho do Trevo do Peteca, 

em Barcarena 

Rodovia garante acesso ao porto de Vila do Conde, que possui papel importante no escoamento 

da produção no estado. | https://bit.ly/332MDK1 

 

Agência Pará | Estado investe na recuperação de vicinais e pavimentação de vias em 

Igarapé-Miri 

Mais de R$ 11 milhões serão liberados pelo Tesouro Estadual para obras essenciais à economia, 

urbanização, ao lazer e turismo no município. | https://bit.ly/3GePOwy 

 

Agência Pará | Estado entrega 97 unidades habitacionais nos conjuntos Riacho Doce I, II e 

III, em Belém 

As obras estavam paradas até serem retomadas pela atual gestão estadual e entregues nesta 

terça-feira (21). | https://bit.ly/3ndCIYW 

 

Agência Pará | Convênios firmados entre Estado e Prefeitura de Castanhal viabilizam obras 

de infraestrutura urbana 

Pavimentação de vias e revitalização e construção de equipamentos de lazer e convivência estão 

garantidos pela parceria entre os governos estadual e municipal. | https://bit.ly/3ndCLnA 

 

Agência Pará | Governo autoriza obras de implantação de sistemas de energia elétrica em 

Castanhal 

Serão beneficiados os moradores de três agrovilas, resultado da parceria entre o Executivo e a 

empresa Equatorial Energia. | https://bit.ly/34DIPiQ 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Novos projetos do DER/PR devem resultar em 

obras no valor de R$ 2,1 bilhões 

São iniciativas em andamento que preveem a duplicação, terceiras faixas, restauração e 

execução de obras de arte especial em todas as regiões do Estado. | https://bit.ly/3n9qZuA 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Portos do Paraná investe cerca de R$ 162,6 

milhões em obras e projetos apenas em 2021 

Além da derrocagem da Pedra da Palangana, que chega a quase 75% de execução, outras obras 

do planejamento tiveram foco em infraestrutura marítima, terrestre e de acesso. | 

https://bit.ly/3neFQnj 
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Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governo licita R$ 1,7 bilhão em obras, projetos e 

serviços em rodovias em 2021 

Editais lançados neste ano pelo DER/PR preveem duplicações, terceiras faixas, pavimentações, 

viadutos, iluminação, conservação de rodovias, reforço na segurança viária e guinchos. | 

https://bit.ly/3ncEycA 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai 

atingem 74,5% de execução 

Com mastros principais concluídos, serviços estão concentrados na execução do tabuleiro da 

ponte entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Obra deve ser concluída no ano que vem. | 

https://bit.ly/3F6S3AI 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Mais de R$ 500 milhões foram investidos em 

obras rodoviárias em 2021 

DER/PR executou R$ 522,3 milhões em duplicações, ampliações, pavimentações, obras de arte 

especiais, restaurações e readequações ao longo deste ano. | https://bit.ly/34s68fg 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | PRC-280 ganha 1° quilômetro de concreto; obras 

avançam em ritmo rápido no Sudoeste 

A técnica de whitetopping, utilizada em países de primeiro mundo, está sendo aplicada pela 

primeira vez no Estado no trecho entre Palmas e Novo Horizonte, que era o mais degradado da 

rodovia do Sudoeste. | https://bit.ly/31JwxnT 

 

Portal Correio | Deputado Chió consolida grandes obras e termina 2021 entre os mais 

produtivos da Assembleia 

Parlamentar é o terceiro deputado estadual que mais protocolou projetos em 2021, com 539 

matérias apresentadas. | https://bit.ly/3JRPRR8 

 

Engeplus | Estado suspende abertura de licitação das obras do Anel Viário de Contorno 

Viário 

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informou por meio do Diário Oficial de 

Santa Catarina que o edital de licitação da quarta etapa do Anel de Contorno Viário de Criciúma 

está suspenso. | https://bit.ly/3f8QyaK 

 

Engeplus | Cocal do Sul: Carlos Moisés deve autorizar obras do Anel de Contorno Viário na 

próxima semana 

Projeto já foi finalizado e o processo licitatório deve iniciar nos próximos dias. | 

https://bit.ly/3JVvwdz 

 

Engeplus | Parque da Santa Luzia terá circuito oficial de parkour e possui data para ser 

inaugurado 

Planejamento é iniciar obras em fevereiro e inaugurar no dia 6 de janeiro de 2023. | 

https://bit.ly/31JwIQc 

 

Dcmais | Balanço da Infraestrutura registra 108 obras públicas entregues 

Tarcísio Freitas destaca resultado positivo apesar de cenário adverso. | https://bit.ly/3f4r12e 

 

Dcmais | Portos do PR investe cerca de R$ 162,6 mi em obras e projetos em 2021 

A Portos do Paraná investiu cerca de R$ 162,6 milhões, em 2021, em obras e projetos 

importantes e muito esperados pela comunidade portuária. | https://bit.ly/3HQkN2g 

 

Dcmais | Obras da ponte Brasil-Paraguai estão 74,5% concluídas 

A nova Ponte da Integração Brasil-Paraguai está encerrando 2021 com índice de 74,5% de 

conclusão, um investimento de aproximadamente R$ 174 milhões. | https://bit.ly/3r4hqxT 
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Diário do Litoral | Obras melhoram drenagem e sistema viário do Bairro Tupi, em Praia 

Grande 

Prefeitura investiu R$ 11,7 milhões na execução dos serviços. | https://bit.ly/3HPbtM9 

 

Diário do Litoral | Ponte dos Barreiros encerra 2021 com 31% da obra concluída nos quatro 

primeiros meses 

Prefeitura de São Vicente divulga balanço dos serviços que iniciaram em agosto e têm previsão 

de conclusão em 2022; cronograma está em conformidade com o planejado. | 

https://bit.ly/3nd5dpB 

 

Diário do Litoral | Obras e melhorias da Sabesp na Baixada Santista somam R$ 326 

milhões em 2021 

Trabalhos são executados continuamente para manter os serviços prestados, durante 24 horas, 

aos moradores e turistas que visitam a região neste verão; Companhia pede a contribuição da 

população para garantir o consumo nas residências. | https://bit.ly/3rkZaAP 

 

Correio do Estado | Após 10 anos do início das obras, Aquário do Pantanal deve ser 

entregue em 2022 

Até março do ano que vem, o cronograma deve estar validado e executado. | 

https://bit.ly/3f7XLrm 

 

Campo Grande News | Empresa de MG tem um ano e sete meses para asfaltar trecho da 

MS-345 

Terceiro lote do serviço em Bonito tem 25 quilômetros e inclui também obras como pontes. | 

https://bit.ly/31FamiG 

 

Campo Grande News | Governo anuncia investimento de R$ 2,7 bilhões em recuperação de 

rodovias em MS 

Segundo Riedel, o Estado ainda pretende melhorar a infraestrutura de 250 escolas. | 

https://bit.ly/3tahM8Y 

 

Campo Grande News | Governo investiu R$ 1 bilhão para infraestrutura em Dourados, diz 

Riedel 

Em 7 anos, investimentos contemplaram pavimentação, reforma de escolas, saneamento e 

duplicação de rodovias. | https://bit.ly/3JV3Cyv 

 

Campo Grande News | Governador entrega obras em comunidades indígenas 

Escolas estaduais e revitalização de centro cultural somam mais de R$ 2,8 milhões em 

investimentos. | https://bit.ly/32Xq8Gu 
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