
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 10 a 16 de janeiro  

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-PR | TCE-PR indica a Pato Branco 10 medidas para melhorar controles internos de 

obras 

Com o objetivo de auxiliar a Prefeitura de Pato Branco a incrementar seus controles internos 

sobre a contratação e a execução de obras públicas, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado 

emitiu dez recomendações a esse município da Região Sudoeste do Paraná. | 

https://bit.ly/3AiTOKt 

 

TCE-ES | Levantamento reúne dados sobre contratos de obras e serviços de iluminação 

pública dos municípios 

Considerando que é dever do Estado apresentar à sociedade os resultados da aplicação dos 

recursos públicos, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 

realizou levantamento em que analisou 180 contratos de obras e serviços de iluminação pública 

urbana e rural dos municípios do Espírito Santo, criando assim um banco de dados e extraindo 

estatísticas para futuras auditorias sobre o tema. | https://bit.ly/3fttTWu 

 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Obras do segundo piso do Mercado Público começam nesta segunda em Porto Alegre, 

diz prefeitura 

Andar está fechado desde o incêndio que atingiu o Mercado Público em julho de 2013. 

Trabalhos devem ocorrer no turno da noite para não atrapalhar funcionamento do local. | 

https://glo.bo/3nwu5sq 

 

G1 | Obras de recapeamento interditam trechos de avenidas a partir de segunda-feira em 

Rio Preto 

Orientação é para que motoristas evitem trafegar pelas avenidas Ernani Pires Domingues e 

Antônio Marcos de Oliveira. | https://glo.bo/3GDMdIK 

 

G1 | Comerciantes pedem isenção de impostos pelos impactos causados pelas obras do 

VLT em Santos 

Reunião foi realizada nesta sexta-feira (14). Prefeitura afirma que será estudada a possibilidade 

de extensão da medida para a cobrança do IPTU e renúncia fiscal. | https://glo.bo/3qwJ5IO 

 

G1 | Começam obras para recuperar estrada que virou atoleiro entre Taipas e Conceição 

do TO 

Vídeos mostram que até caminhões estavam afundando na lama, sem conseguir mais passar 

pelo trecho. Ageto informou que tem equipes no local e que máquinas da prefeitura e de uma 

empresa particular estão ajudando. | https://glo.bo/3fv1ShC 
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G1 | MP embarga obras após prefeitura aprovar loteamento sem registro em cartório em 

Itapira 

De acordo com o órgão, procedimento no Cartório de Imóveis deveria ter sido feito no prazo de 

180 dias, o que não aconteceu. Comprador de lote relata preocupação. | https://glo.bo/3I9gejH 

 

G1 | Obras alteram dinâmica de tráfego em rodovias de acesso na Nova Alta Paulista 

Serviços de intervenções no pavimento das estradas seguem até este sábado (15). Condutor 

deverá redobrar a atenção para a Operação Pare e Siga. | https://glo.bo/3nzeubT 

 

G1 | Cruzamento na Vila Geni é liberado após conclusão de obras em galeria onde ônibus 

ficou enroscado em Presidente Prudente 

Trecho estava interditado para reparos de estragos causados por chuva que atingiu a cidade no 

dia 6 de janeiro. | https://glo.bo/3rsJZpf 

 

G1 | Prefeitura notifica proprietários a realizarem obras emergenciais nos terrenos da Av. 

Deusdedith Salgado em Juiz de Fora 

Deslizamento de terra ocorreu na via, que segue parcialmente interditada desde quinta-feira 

(13). Até o momento não há previsão de liberação. | https://glo.bo/3FxC6nq 

 

G1 | Governo do RN publica edital para obras do novo complexo do Itep em Natal 

Investimento será de R$ 18 milhões. Prédio ficará em terreno que pertence ao Estado no bairro 

Felipe Camarão, na Zona Oeste da capital potiguar. | https://glo.bo/3nvDReu 

 

G1 | Santos anuncia R$ 78 milhões para obras nos morros e Zona Noroeste 

Prefeitura de Santos celebrou um financiamento com a Caixa Econômica Federal. Valor será 

utilizado para grandes intervenções nos morros, obras de drenagem na Zona Noroeste e em 

outros pontos da cidade. | https://glo.bo/3I8sj91 

 

G1 | Estação Capuava da Linha 10 - Turquesa da CPTM fechará para obras a partir desta 

sexta 

Passageiros poderão utilizar ônibus do sistema Paese para embarque e desembarque em Mauá. 

Sistema 710 seguirá operando normalmente. Finalização da obra está prevista para 2ª quinzena 

de abril. | https://glo.bo/3txuDlH 

 

G1 | Moradores esperam por obras de contenção de chuvas no Rio; Paes culpa 'burocracia 

complexa' 

No Jardim Maravilha, em Guaratiba, moradores dizem que as promessas são antigas. Na 

Rocinha, o medo dos moradores aumenta a cada forte chuva na região. | 

https://glo.bo/3I1VmuS 

 

G1 | Após chuvas, ponte na Rua Vereador Lelis Camilo é interditada para obras de 

manutenção em Nova Serrana 

A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até sábado (15). | https://glo.bo/3Kf3LNj 

 

G1 | Obras em rede de água afetam abastecimento em Itapetininga 

Sabesp realiza parada programada nesta terça-feira (11) para interligação da rede de água no 

Bairro Belo Horizonte. Serviço começa às 22h, com previsão de término durante a madrugada. | 

https://glo.bo/3GHkt64 

 

G1 | Obras de Parque Jardim Botânico de Sinop (MT) começam nesta quarta-feira 

A empresa recebeu a ordem de serviço assinada e a autorização pro início das obras com 

investimento previsto de R$13,7 milhões. | https://glo.bo/3GCabDU 
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G1 | Codevasf anuncia obras em 21 municípios de Alagoas; veja lista 

Serão feitas melhorias de infraestrutura como calçamentos, manutenção de estradas vicinais, 

urbanização e paisagismo de espaços públicos. Serviços estão orçados em R$ 3,9 milhões. | 

https://glo.bo/33FndSO 

 

G1 | Obras causam interdições em alças de acesso da Rodovia Raposo Tavares em Santo 

Anastácio 

Serviços serão realizados entre estas quarta-feira (12) e sexta-feira (14). Manutenção poderá ser 

reprogramada em caso de chuva. | https://glo.bo/33IkAQ8 

 

G1 | Trecho da Avenida Meira Júnior é interditado para obras do corredor de ônibus em 

Ribeirão Preto, SP 

Boqueio acontece a partir desta quarta-feira (12) no acesso à rua Carlos Augusto Brasão. Veja 

rotas alternativas. | https://glo.bo/3rhC264 

 

G1 | Saae paralisa abastecimento de água em alguns bairros de Garça para obras 

Abastecimento foi interrompido nos bairros perto da região da avenida Victor Hugo Boareto na 

manhã desta terça (11). Já no período da tarde, a interrupção será nas avenidas Olívio Turato e 

Plínio Gustavo de Aredes Dias. | https://glo.bo/3nxw3Jg 

 

G1 | Secretário prevê obras de até 90 dias para arrumar estragos do temporal em Barretos, 

SP 

Conserto mais grave está na ponte que liga os bairros Zequinha Amêndola e Cristiano Carvalho. 

Cidade está sob decreto de calamidade pública, que pode facilitar licitações para os reparos. | 

https://glo.bo/34XCDlW 

 

G1 | TJ-PR suspende liminar, e obras de desmobilização do Autódromo Internacional de 

Curitiba são retomadas 

Pista, que fica em Pinhais, na região metropolitana, recebeu a última corrida no início de 

dezembro de 2021. Projeto prevê a construção de um empreendimento imobiliário no local. | 

https://glo.bo/3A4SwT2 

 

G1 | Obras em passarela na Av. Durval de Góes, em Maceió, interditam trânsito 

parcialmente 

Serviço de recuperação começa nesta segunda-feira e deve durar até o dia 13 de janeiro, 

sempre de 20h às 4h. | https://glo.bo/3txvlzn 

 

G1 | Auditoria encontra indícios de irregularidades de quase R$ 1,5 milhão em obras em 

escolas de Porto Alegre 

Investigação da prefeitura em obras envolvendo 88 escolas municipais compreende o período 

de 2017 a 2021. Sindicância foi aberta e deve ser concluída no próximo mês. | 

https://glo.bo/3rmN5Le 

 

G1 | Após estragos causados pela chuva, cruzamento na Vila Geni fica interditado para 

obras 

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), os trabalhos devem 

ser concluídos neste fim de semana, quando o tráfego de veículos também será liberado. | 

https://glo.bo/3KhuOYf 

 

G1 | Alerj publica decreto que impede obras e inviabiliza leilão do Aeroporto Santos 

Dumont 

Derrubada é estratégia para que seja reavaliado o modelo de concessão, criticado pelo risco de 

esvaziamento do Galeão. Mesmo aprovado, o texto estava engavetado porque o governador 

disse que iria à Justiça para derrubar o decreto legislativo. | https://glo.bo/3rnem0e 
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G1 | Justiça determina suspensão imediata de obras de 'shopping popular' na Praça 

Rodrigues dos Santos 

O juiz Laércio de Oliveira Ramos, 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém fixou multa de R$ 

100 mil em caso de descumprimento. | https://glo.bo/3A1SCec 

 

G1 | Obras de trecho da rodovia Fernando Guilhon, em Santarém, devem ficar prontas em 

até 45 dias 

Galeria deve ser construída no trecho. Trabalhos começaram a ser feitos no domingo (9). 

Asfalto cedeu no sábado (8). | https://glo.bo/3twHXa5 

 

G1 | Mais de 30 bairros de Palmas vão ficar sem água nesta terça-feira (11) por causa de 

obras em tubulação 

Previsão é que abastecimento seja normalizado na manhã de quarta-feira (12). Segundo a BRK 

Ambiental, mais 26 mil clientes serão beneficiados ao final dos trabalhos. | 

https://glo.bo/3A4SRVO 

 

G1 | Acesso de Cordeirópolis para a SP-310 fecha para obras a partir de quarta-feira; veja 

rota alternativa 

Concessionária realizará recuperação de pavimento das 7h às 17h no local. | 

https://glo.bo/3qymxYn 

 

G1 | Obras do Ligeirão Norte-Sul bloqueiam trecho da Av. República Argentina, em 

Curitiba, a partir desta segunda (10); veja o que muda 

Segundo prefeitura, alterações devem durar 30 dias. Obras fazem parte da extensão do 

itinerário do ônibus Ligerão Norte-Sul. | https://glo.bo/3A3KOsl 

 

G1 | Obra da Sanasa interrompe abastecimento de água na região do Jardim Leonor, em 

Campinas 

Suspensão do serviço ocorre das 8h às 17h nesta quarta-feira (12) para obras de capeamento 

de redes. | https://glo.bo/33Fo3yW 

 

Isto É Dinheiro | Alerj suspende obras estruturais no Aeroporto Santos Dumont 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) suspendeu hoje (10) os efeitos da 

licença emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que autorizava a realização de obras 

estruturais no Aeroporto Santos Dumont, localizado na região central da cidade. | 

https://bit.ly/3qAAR2g 

 

R7 | CPTM: estação Capuava fecha para obras nesta sexta-feira 

Interdição segue até a primeira quinzena de abril. Trens circularão pelo trecho, mas não haverá 

embarque e desembarque. | https://bit.ly/3FFYGKI 

 

R7 | Governo autoriza obras do primeiro Cisp tipo 3 de Alagoas em Santana do Ipa  

O investimento total é de R$ 24,1 milhões, recursos próprios do Estado. | 

https://bit.ly/33sg0FH 

 

DNIT | DNIT inicia obras de melhorias no acesso da BR-470/RS em Nova Prata 

Os trabalhos na interseção, localizada no km 154,5 da rodovia, conhecida como trevo do bairro 

Basalto, devem durar cerca de seis meses e serão realizados por meio do contrato de 

conservação e manutenção em vigor no trecho.  | https://bit.ly/3qwRdsQ 

 

DNIT | DNIT realiza entregas importantes no estado da Bahia em 2021 

Obras na 101/BA e na 116/BA foram os grandes destaques. | https://bit.ly/3fvi4PM 
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DNIT | Em 2021, o DNIT priorizou serviços de restauração e entregas de obras em Goiás e 

no Distrito Federal 

Revitalização de trechos na BR-364/GO, BR-414/GO e BR-070/GO foram destaque. | 

https://bit.ly/34WweHH 

 

DNIT | No Paraná, obras de manutenção executadas em 2021 garantem boas condições de 

trafegabilidade às rodovias federais 

Parcerias trazem avanços às obras da nova ponte Brasil-Paraguai e Estrada da Boiadeira. | 

https://bit.ly/3A84TxB 

 

DNIT | DNIT encerra 2021 com importantes realizações em Sergipe 

Obras como o encabeçamento da ponte sobre o Rio São Francisco são destaque no Estado. | 

https://bit.ly/3qvUZmq 

 

DNIT | Santa Catarina tem 2021 marcado por entregas de viadutos e terceiras faixas 

Obras de adequação de capacidade garantem mais conforto e segurança. | 

https://bit.ly/3fwcOLO 

 

DNIT | DNIT entrega Viaduto da PRF e Terminal de Passageiros do Porto de Maceió em 

2021 

Autarquia também assina ordem de serviço para obras na BR-416/AL. | https://bit.ly/3rq4oeh 

 

DNIT | Obras de Arte Especiais são destaque no Rio Grande do Sul em 2021 

Iniciada a construção das pontes sobre o rio dos Sinos, fundamental para a logística de 

transportes do estado. | https://bit.ly/3nxJwkb 

 

DNIT | Em 2021, DNIT avançou com as obras da ponte sobre o rio Araguaia na BR-

153/PA/TO 

Serviços de manutenção também tiveram destaque pela Autarquia. | https://bit.ly/3I9KQBJ 

 

DNIT | DNIT realizou obras de manutenção e de construção no estado de Pernambuco em 

2021 

Serviços visam melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança. | https://bit.ly/325apEF 

 

Gazeta Web | Trecho da Av. Durval de Góes Monteiro será interditado para obras a partir 

desta segunda 

Interdição ocorrerá até a conclusão dos serviços, que devem acabar até a próxima quinta-feira 

(13). | https://bit.ly/3ftyRm6 

 

Estradas | Iniciadas as obras de melhorias no acesso da BR-470, em Nova Prata (RS) 

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

investidos cerca de R$ 2 milhões. | https://bit.ly/34KEMRJ 

 

Estradas | DNIT e Ibama realizam audiência pública para discutir obras na BR-135/BA 

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

esclarecer dúvidas da comunidade sobre o empreendimento e recolher críticas e sugestões. | 

https://bit.ly/3I7JRly 

 

Estradas | Mais de 100 km de rodovias baianas devem passar por obras de recuperação 

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), licitação já está na rua. Até março, 

vencedor será conhecido. | https://bit.ly/3fsMfaf 
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Estradas | Obras além da rodovia garantem mais segurança aos usuários da BR-101 Sul, 

em SC 

De acordo cm a concessionária ViaCosteira, responsável pela rodovia, obras de estabilização 

nos taludes evitam possíveis quedas. | https://bit.ly/3Ft7nru 

 

Estradas | Obras de interligação à Via Perimetral de Itatiba (SP-360) entram na fase final 

De acordo com a Agência Reguladora de Transporte de São Paulo (Artesp), investimento total é 

de R$ 145,9 milhões. Serviços incluem a complementação de obras de arte especiais, 

sinalização, além de elementos de segurança. | https://bit.ly/3qwLLpN 

 

Estradas | Concessionária realiza obras no acesso à SP-310, em Cordeirópolis 

Serviços serão realizados nesta quarta-feira (12), e motoristas deverão utilizar rota alternativa. | 

https://bit.ly/3KeGlaV 

 

Portos e Navios | Santos Brasil investe em obras de drenagem e pavimentação no Tecon 

Vila do Conde 

A Santos Brasil deu início a obras de revitalização de drenagem e pavimentação do pátio do 

Tecon Vila do Conde, localizado em Barcarena, a 96 quilômetros de Belém (PA). | 

https://bit.ly/3KjlJOU 

 

Metrópoles | Bolsonaro regulamenta política que trata de resíduos sólidos 

A "maior clareza", "segurança jurídica" e os "novos investimentos" foram as justificativas usadas 

na medida publicada em edição extra do DOU. | https://bit.ly/34LNPSq 

 

Agência Brasília | 2022 será de entregas de grandes obras na mobilidade, saúde e 

educação 

Do Túnel de Taguatinga a UPAs, escolas e creches, GDF prepara pacote de inaugurações 

importantes à população. | https://bit.ly/3Aj4GIh 

 

Agência Brasília | Marcada licitação para reforma das calçadas da W3 Sul 

Serviços serão executados entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais 

Geminadas Sul. | https://bit.ly/3nwqV8g 

 

Agência Brasília | R$ 10 milhões para obras de drenagem no Lago Sul 

Entre as quadras que terão nova rede de captação estão a QL 14 e as QIs 9 e 11, pontos que 

sempre alagaram. | https://bit.ly/34YhUhR 

 

Agência Pará | Terminal Hidroviário de Curralinho segue em obras de reconstrução e 

adequação 

Os operários trabalham na finalização dos serviços de cobertura, revestimento do piso, parede 

e forno do porto, que tem 660m² de área. Com a conclusão, receberá embarcações que fazem 

várias linhas na região, com destinos para demais municípios marajoaras. | 

https://bit.ly/3rqhMzb 

 

Agência Pará | Com investimentos em obras essenciais, Estado contribui para mudar o 

cenário de Belém 

Macrodrenagem do Tucunduba, hospitais e pavimentação de vias são algumas das obras que 

contribuem para uma cidade melhor para sua população. | https://bit.ly/3nvyoVe 

 

Agência Pará | Em Augusto Corrêa, obras de asfaltamento da PA-462 chegam a 10 

quilômetros 

Rodovia tem, ao todo, 45 KM de extensão, que serão todos recuperados. | 

https://bit.ly/3tyTUvX 
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Agência Pará | Belém celebra 406 anos de fundação com obras e serviços 

Mercado do Ver-o-Peso foi ponto de encontro entre governador Helder Barbalho, prefeito 

Edmilson Rodrigues e demais autoridades. Foram entregues ainda 1.680 equipamentos para 

240 batedores de açaí, incluindo máquina de branqueamento, mesa para peneiramento em aço 

inox e caixas plásticas. | https://bit.ly/3fub0my 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Sudoeste recebe R$ 12,8 milhões em obras e 

equipamentos na área da segurança 

A construção da Delegacia Cidadã de Francisco Beltrão padrão II, atualmente está em processo 

de homologação, é uma das melhorias. A previsão é que as obras iniciem no primeiro semestre 

deste ano. | https://bit.ly/34O5Ijw 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras e melhorias na segurança pública somam 

investimento de R$ 150 milhões na região de Foz 

Somente do Governo do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) são R$ 

97.825.868,96 aplicados em favor da modernização das polícias que atuam na região de Foz 

do Iguaçu. Além deste montante, mais de R$ 50.736.713,27 foram obtidos por meio da 

parceria com a Itaipu Binacional. | https://bit.ly/3GHHRQH 

 

Estado de Minas Gerais | Obra interdita pista mista da Avenida Cristiano Machado; confira 

desvios 

De acordo com a BHtrans, o bloqueio para obras seguirá nesta segunda-feira (17/1). | 

https://bit.ly/3fD32r2 

 

Estado de Minas Gerais | Obras de recuperação interditam rodovia MG-050, em Juatuba 

Asfalto da rodovia cedeu no último dia 5, e para fazer o reparo foi preciso esperar pela 

estiagem da chuva. | https://bit.ly/3KjMB1a 

 

Estado de Minas Gerais | Kalil cobra de Zema R$ 70 milhões para obras na região da 

Tereza Cristina 

Prefeito de BH afirma que aguarda o repasse por parte do governo para licitar o 

empreendimento. | https://bit.ly/3IgkMFk 

 

São Roque Notícias | Obra na Estrada do Vinho tem R$ 7 milhões em investimentos, afirma 

Deputada 

A obra na Estrada do Vinho em São Roque tem R$ 7 milhões em investimento afirmou a 

Deputada Estadual Maria Lucia Amary, nesta sexta-feira, 14. | https://bit.ly/3Ieolvl 

 

Engeplus | Governo do Estado investe R$ 158 milhões em obras civis desde 2019 

Somente em 2021 foram realizadas mais de 2 mil análises e fiscalizações de projetos. | 

https://bit.ly/3fBNljT 

 

Dcmais | Cadeia Pública de Ponta Grossa tem 85% das obras executadas 

O prédio faz parte de um projeto do Governo do Estado de ampliação do sistema prisional no 

Paraná, com o objetivo de desafogar as carceragens das delegacias. | https://bit.ly/3Gz1URe 

 
Correio do Estado | Emissários de Marquinhos pedem que Riedel viabilize obras em 

Campo Grande 

Frentes em questão somam cerca de R$ 62 milhões, entre aportes estaduais e federais. | 

https://bit.ly/3A3sJKZ 

 

Correio do Estado | CCR quer R$ 765 milhões de indenização por obras em MS 

Concessionária afirmou que valor é referente a “falhas incontornáveis” no contrato. | 

https://bit.ly/3FwOYtR 
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Campo Grande News | Pavimentação da MS-352 recebe mais R$ 44,6 milhões para a 

segunda fase 

Somando as duas fases, obra recebeu mais de R$ 65 milhões em investimentos do governo 

estadual. | https://bit.ly/3FtbG6h 

 

Correio do Estado | Obras do corredor de transporte vão interditar novos trechos no fim 

de semana 

Previsão é de que os bloqueios sejam liberados até o fim do sábado (15). | 

https://bit.ly/3fv820Z 

 

Correio do Estado | Estrada até Furnas do Dionísio será asfaltada por R$ 19,7 milhões 

Local é muito conhecido de moradores da Capital por práticas esportivas e turismo de 

natureza. | https://bit.ly/325f7lP 

 

Correio do Estado | Governo investe R$ 2,3 mi em obras para reabrir Casa do Artesão e 

Museu de Artes 

Reparo emergencial no museu ficará pronto neste mês, enquanto reforma no Centro vai até 

novembro. | https://bit.ly/3tyWsdE 

 

Correio do Estado | Prefeitura interdita novos trechos para obras do Reviva Campo Grande 

Obras fazem parte do corredor do transporte coletivo na Rua Rui Barbosa. | 

https://bit.ly/3GB2n5y 
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