
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 4 a 17 de julho 2022 

• IBRAOP 

 

IBRAOP | Ibraop, a convite da Transparência Internacional Brasil, palestra em evento do GT 
Infraestrutura 

O presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, em atendimento a convite feito pela 
Transparência Internacional Brasil, foi um dos palestrantes do Encontro GT Infraestrutura e Justiça 
Ambiental, realizado de 4 a 6 de julho em Alter do Chão, no Pará | https://bit.ly/3RqmEkc 

 

IBRAOP | Comitê do Ibraop se reúne para elaborar Orientação Técnica sobre reequilíbrio 
econômico-financeiro 

O Ibraop criou um comitê responsável pela elaboração de uma Orientação Técnica sobre o 
reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados pela Administração Pública. Nesta 
quarta-feira, dia 6 de julho, os membros desse grupo se reuniram pela primeira vez para definir 
as diretrizes do trabalho | https://bit.ly/3O6P3Zz 

 

• SITES DE PARCEIROS 

 

ATRICON | TCE-PR: Atuação resulta na retomada de 32 obras que estavam paralisadas 

 A atividade fiscalizatória exercida pelo TCE-PR no ano passado fez com que Curitiba e outros 
cinco municípios paranaenses retomassem 32 obras que estavam paralisadas: 19 já foram 
concluídas e entregues. Elas totalizam investimento de R$ 41 milhões | https://bit.ly/3J0apXP 

 

• SITES DE TCS 

 

TCE-AM | Prefeito David Almeida anuncia construção de passarela e alargamento de trecho 
da avenida Efigênio Sales no TCE 

O objetivo da passarela é diminuir o engarrafamento no trânsito em frente ao TCE, que sofre com 
constantes interrupções devido ao semáforo e uma faixa de pedestres, única forma atualmente 
possível de realizar a travessia da via. Parte dos gastos com manutenção da passarela poderá ser 
custeada pelo Tribunal após a assinatura de um convênio | https://bit.ly/3yQcu3C 
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TCE-MG | TCEMG suspende processo licitatório para prestação de serviços de limpeza 
urbana em Itabirito 

Os processos foram abertos a partir de duas denúncias, formalizadas pelo Sindicato das 
Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização de Resíduos de Minas Gerais (Sindilurb) e por 
Luciana Alves Patrocínio Brant, analisadas pelo mesmo conselheiro por terem o mesmo objeto | 
https://bit.ly/3Pe2eJn 

 

TCE-MT | Fiscalizados podem acessar novo GEO-OBRAS a partir de segunda-feira (18) 

A interface do software passou por uma completa reestruturação e ganhou funções 
complementares que auxiliarão na sua utilização, incluindo o Guia do Usuário do Sistema GEO-
OBRAS | https://bit.ly/3PhSwpt 

 

TCE-MT | Qualificação sobre detecção e prevenção de fraudes em licitações de obras 
públicas reúne servidores do TCE-MT 

Durante dois dias, auditores públicos externos e técnicos da Secretaria de Controle Externo de 
Obras e Infraestrutura e demais servidores lotados no Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT) e Ministério Público de Contas (MPC) participaram da capacitação “Detecção e Prevenção de 
Fraudes em Licitações de Obras Públicas.” | https://bit.ly/3yFVk8I 

 

TCE-MT | Presidente do Comam, conselheiro Sérgio Ricardo vistoria lixão de Barra do Garças 

O presidente do Comitê Ambiental (Comam) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), 
conselheiro Sérgio Ricardo, vistoriou in loco, nesta quarta-feira (6), o “lixão” de Barra do Garças 
(a 517 km de Cuiabá). A visita faz parte das ações que estão sendo desenvolvidas pelo Comam 
para a implementação da política de resíduos sólidos no estado |  https://bit.ly/3IL5o52 

 

TCE-GO | Lixo perigoso aos garis merece cuidados especiais 

A segurança dos trabalhadores responsáveis pela coleta do lixo é o tema da Dica Semanal do 
Comitê de Sustentabilidade do TCE-GO. De acordo com os dados obtidos, é grande o índice de 
acidentes com materiais perfurocortantes que causam danos principalmente às mãos dos garis, 
mesmo utilizando equipamentos de segurança |  

 

 TCM-GO | SFOSEng finaliza Auditorias de Conformidade em obras e serviços de engenharia 
de diversos municípios goianos 

Valor total envolvido nas fiscalizações foi de R$ 25.289.068,70 (vinte e cinco milhões, duzentos 
e oitenta e nove milhões, sessenta e oito reais e setenta centavos) | https://bit.ly/3AXhRR9 
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TCM-BA | TCM promove capacitação sobre nova Lei de Licitações e Contratos 

A iniciativa faz parte do Plano de Capacitação para Jurisdicionados 2022 e tem o objetivo de 
instruir gestores e servidores públicos dos municípios baianos sobre os processos e 
procedimentos licitatórios previstos na nova Lei de Licitações e Contratos | https://bit.ly/3OfALGe 

 

TCE-PR |  Tribunal renova parceria com o Crea-PR para a melhoria de obras públicas 

Por meio do Termo de Cooperação Técnica, as duas instituições podem realizar ações conjuntas 
de capacitação, emissão de normativas técnicas e atividades de fiscalização em todo o Paraná | 
https://bit.ly/3ct1H8g 

 

TCE-PR | Fiscalização por satélite agiliza a execução de obras públicas no Paraná 

A utilização de imagens de satélite na fiscalização está contribuindo para antecipar a entrega de 
obras públicas no Paraná. Isso foi comprovado nas três obras acompanhadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR) em projeto-piloto com o uso dessa tecnologia | https://bit.ly/3IL1edm 

 

TCE-PR | Atuação do TCE-PR resulta na retomada de 32 obras que estavam paralisadas 

Os benefícios resultam de auditorias sobre o assunto realizadas pela Coordenadoria de Obras 
Públicas (COP) do TCE-PR como parte de seu Plano Anual de Fiscalização (PAF) em 2021. As 
atividades foram desenvolvidas em oito municípios, onde foi constatada a existência de 40 obras 
paralisadas | https://bit.ly/3aQnnur 

 

TCE-RS | Secretaria do Estado destaca atuação do TCE-RS em fiscalização de obras de 
barragem 

O acompanhamento realizado pelo TCE-RS gerou, além dos benefícios qualitativos, uma 
economia de R$ 4 milhões aos cofres públicos. A auditoria fez correções, norteando a atuação 
da equipe da Secretaria de Obras e Habitação para as melhores práticas na fiscalização do 
contrato de conclusão da obra, cujo valor é de R$ 55 milhões | https://bit.ly/3RHtaTw 

 

TCE-TO |  Jornal Nacional destaca parceria entre TCE/TO e IFTO na fiscalização de obras 

O Acordo de Cooperação entre o TCE/TO e o IFTO tem gerado bons resultados, tanto para o 
controle externo com as precisões nos ensaios laboratoriais necessários nas fiscalizações, 
acompanhamento de obras rodoviárias e de pavimentação asfáltica nos municípios, como para 
os universitários do curso de engenharia do campus de Palmas | https://bit.ly/3AYR8DP 
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TCE-SE | Projeto que visa assessorar municípios na realização de obras é apresentado ao 
TCE 

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu a 
coordenadora geral do ProjetarSE, Shirley Dantas. Em sua segunda visita à Casa, a coordenadora 
pôde apresentar a iniciativa do Instituto Banese que tem como finalidade oferecer apoio e 
assessoria técnica em obras públicas aos municípios sergipanos | https://bit.ly/3ILRXBQ 

 

TCE-MA | TCE prorroga prazo para envio dos questionários do Levantamento do Saneamento 
Básico e sobre o SIAFIC 

O objetivo é coletar informações sobre a adequação dos municípios ao marco regulatório do 
saneamento básico e resíduos sólidos. O levantamento referente ao SIAFIC tem a intenção de 
avaliar a situação de adequação do sistema contábil do município a decreto emitido pelo tribunal 
em 2020 | https://bit.ly/3PgFAjN 

 

 

• SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 Mundo | Ministros de Economia, Saúde, Obras Públicas e Ensino Superior do Equador 
renunciam após protestos indígenas 

O governo de Lasso, um ex-banqueiro de direita que assumiu há 13 meses, enfrentou uma onda 
de protestos organizados pela Confederação de Nacionalidades Indígenas, que participou de 
revoltas que derrubaram três presidentes entre 1997 e 2005 | http://glo.bo/3zf67IJ 

 

G1 JN | Universidade e servidores se unem para combater desperdício de dinheiro em obras 
paradas no Tocantins 

A ação é feita em escola de ensino profissional e em outras obras públicas, como postos de 
saúde, hospitais, feiras | http://glo.bo/3PwcZqc 

 

G1 SP | Estado de SP tem 81 obras atrasadas na área de educação, sendo 48 em escolas de 
ensino médio, diz TCE-SP 

Jardim do Colégio São Paulo, na região central, virou depósito de lixo. Em Itapevi, na região 
metropolitana, escola tem salas de aula com goteiras que impedem aulas nos dias de chuva. No 
Capão Redondo, escola foi invadida e arrancaram portas e janelas | http://glo.bo/3aL0BUG 
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G1 SP | Cidades do centro-oeste paulista aparecem em relatório do TCE sobre obras 
atrasadas e paralisadas 

Segundo o Tribunal de Contas do Estado, região tem mais 800 obras públicas com problemas 
em 24 municípios; Agudos reúne oito delas, enquanto em Bauru e Jaú os atrasos estão em 
projetos ligados a saneamento básico | http://glo.bo/3OiuCZQ 

 

G1 SP | Prevista para durar 3 meses, demolição de prédio incendiado no Centro de SP deve 
levar o dobro, diz secretário de Obras da cidade 

Segundo secretaria, trabalhos serão iniciados na manhã deste sábado (16) pela parte de 
segurança, com instalação de tapumes e redes cobrindo todo o edifício | http://glo.bo/3PTKgMz 

 

G1 SP | Vistoria descarta risco iminente de prédio incendiado no Centro de SP desabar, diz 
secretário de Obras 

Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, representantes da prefeitura e da empresa 
contratada para fazer a demolição entraram no prédio na manhã deste sábado (16). Operação 
começou pela parte de segurança, com instalação de tapumes e redes para cobrir o edifício | 
http://glo.bo/3zedUWZ 

 

G1 SP | Decreto da prefeitura prevê transformar área de 22 mil m² na Zona Sul de SP em 
terminal de transporte hidroviário 

De acordo com a publicação do Diário Oficial desta quarta, ficam declarados de utilidade pública, 
para ser desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo, imóveis particulares 
necessários à implantação do terminal Atracadouro Pedreira. Não há data para início das obras | 
http://glo.bo/3AZN865 

 

G1 SP | Prefeitura de SP começa obras de calçadas mais amplas e acessíveis na Avenida 
Santo Amaro 

Avenida da Zona Sul da capital também vai ganhar nova sinalização no asfalto, no corredor de 
ônibus e novas paradas de ônibus. Serão investidos R$ 62,6 milhões nas intervenções, com 
recursos advindos da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Obras vão durar 18 meses, 
confira interdições e alternativas | http://glo.bo/3RL2WzK 

 

G1 MG | Câmara aprova projeto que institui parcerias público-privadas em Cataguases 

As parcerias estarão sujeitas a fiscalização, com a cooperação dos usuários e à publicação prévia 
de edital de licitação que justifique conveniência e oportunidade de contratação | 
http://glo.bo/3Of9P9h 
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G1 RJ | Prefeitura de Caxias inaugura obras que ainda não estão prontas 

A corrida para inaugurar obras públicas antes do período eleitoral continua. Em Duque de Caxias, 
no último dia do prazo, teve uma maratona de inaugurações, só que muitas das obras ainda não 
estão prontas | http://glo.bo/3PTL8AP 

 

G1 RJ | Base do Samu na Maré é inaugurada sem estar pronta; políticos tiram fotos 

Evento foi adiantado por causa da lei eleitoral, que definiu o dia 1º de julho como data limite para 
inauguração de obras públicas com presença de políticos. Casos semelhantes ocorreram em Nova 
Iguaçu e Duque de Caxias | http://glo.bo/3cpKWuv 

 

BD TO | TCE e IFTO avaliam obras públicas nunca finalizadas e determinam a situação da 
estrutura 

TCE e IFTO avaliam obras públicas nunca finalizadas e determinam a situação da estrutura | 
https://bit.ly/3IKttsV 

 

G1 TO | Obra de escola com orçamento de R$ 15 milhões começou há dez anos e está caindo 
aos pedaços 

Projeto do Tribunal de Contas (TCE) e Instituto Federal do Tocantins (IFTO) fiscaliza estruturas 
abandonadas e cobra providências dos órgãos públicos para que obras tenham andamento | 
http://glo.bo/3yVQVyW 

 

Jornal Cruzeiro do Sul | Treze cidades da RMS têm 41 obras públicas paradas ou atrasadas 

Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) que identificou 845 obras paralisadas ou atrasadas no Estado de São Paulo | 
https://bit.ly/3PgCFYs 

 

MD PR | Meio-Dia Paraná acompanha obras públicas do Noroeste 

Restaurante Popular de Paranavaí deve ser entregue nesse 1º semestre, afirma município | 
https://bit.ly/3yHn4di 

 

IstoÉ Dinheiro | USP planeja investir R$ 2 bi, retomar obras e contratar 876 docentes 

USP planeja investir R$ 2 bilhões nos próximos anos em projetos como a retomada de obras 
paralisadas do Parque dos Museus, a construção de um distrito tecnológico no câmpus do Butantã 
e a adoção de tecnologias sustentáveis | https://bit.ly/3coodPB 

 

 

 

http://glo.bo/3PTL8AP
http://glo.bo/3cpKWuv
https://bit.ly/3IKttsV
http://glo.bo/3yVQVyW
https://bit.ly/3PgCFYs
https://bit.ly/3yHn4di
https://bit.ly/3coodPB


 

 

IstoÉ Dinheiro | Divulgação de dados de emenda nos Estados é falha, diz estudo 

Só cinco Estados disponibilizam dados para acompanhamento de obras públicas, com 
informações que incluem contratos, responsáveis pela obra e duração prevista. São eles: 
Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rondônia | https://bit.ly/3ofMmuh 

 

Agência Brasil | Vistoria descarta risco iminente em prédio incendiado na 25 de Março 

Preparação para demolição do prédio começou neste sábado | https://bit.ly/3RIpS2v 

 

Agência Brasil | Inflação da construção civil é de 1,65% em junho 

Em maio, ela atingiu 2,17% | https://bit.ly/3odlwmE 

 

Estradas | Obras no pavimento da Raposo Tavares (SP-270) têm trechos interditados 

A concessionária Cart realiza, entre quarta-feira (6) e domingo (10), obras de revitalização do 
pavimento da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na região de Presidente Prudente, em trechos de 
Caiuá e Presidente Epitácio, no interior de São Paulo | https://bit.ly/3PAVEN8 

 

Estradas | BR-163, no MS, tem alterações no tráfego por conta de obras, nesta quinta (7) 

Os usuários devem redobrar a atenção na rodovia BR-163, em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-
feira (7), onde a concessionária MSVia, responsável pela rodovia, realiza obras e serviços de 
manutenção em pontos distintos da rodovia | https://bit.ly/3aQNkKj 

 

Estradas | Rodovias na Região Metropolitana de Salvador (BA) recebem obras de manutenção 

Estão previstos em diversas rodovias da Região Metropolitana de Salvador (RMS) serviços como 
limpeza de drenagem superficial, roçada, manutenção de defensa e em telhado de ponto de 
ônibus | https://bit.ly/3OgHLCD 

 

Estradas | Obras de manutenção na BR-163 alteram tráfego nesta sexta (15), no MS 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; sinalização vai 
garantir mais segurança aos usuários da rodovia | https://bit.ly/3uYq1oD 
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