
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 
- 1 a 31 de outubro de 2022 – 

 
 

• IBRAOP 
 

 
IBRAOP | Ibraop faz levantamento de estrutura de engenharia nos TCs 
Por esse levantamento, foi constatado que 29 Tribunais de Contas possuem unidades de controle 
externo de obras e serviços de engenharia, um Tribunal de Contas está com a unidade em 
estruturação e os três restantes, não contam com essas unidades especializadas | 
http://bit.ly/3OlxUgp 
 
IBRAOP | Ibraop abre consulta pública para procedimento sobre auditoria de riscos e 
impactos ambientais em obras de infraestrutura 
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) acaba de disponibilizar para consulta 
pública o PROC-IBR-SOCIOAMB 001/2022, que traz diretrizes para a auditoria de riscos e 
impactos socioambientais de planos, projetos e execução de investimentos em infraestrutura. 
Contribuições de melhorias devem ser enviadas para o e-mail ibraop@ibraop.org.br até o dia 11 
de novembro de 2022 | http://bit.ly/3GtgEEf 
 
IBRAOP | Diretora do Ibraop palestra na Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia 
A Diretora Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Adriana Cuoco 
Portugal, será uma das palestrantes da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – a 77ª 
SOEA. “Tecnologia, Sustentabilidade e responsabilidade social para o desenvolvimento nacional” 
é o tema central do evento | http://bit.ly/3V8ThV6 
 
IBRAOP | E-book “Principais irregularidades observadas pelos TCs em obras de 
Infraestrutura” já está disponível 
O livro virtual “Principais irregularidades observadas pelos Tribunais de Contas em obras de 
infraestrutura” já está disponível para download ou leitura online na aba “Publicações” do site do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop) | http://bit.ly/3EoUHoC 
 

 
 

• SITES DE PARCEIROS 
 

 
IRB | Instituto Rui Barbosa e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico assinam 
acordo de cooperação técnica voltado ao Marco Legal do Saneamento Básico 
O acordo de cooperação técnica entre as instituições objetivando a promoção de capacitação 
mútua em ações de implementação do Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020). O 
documento foi assinado pelo Presidente do IRB, Conselheiro Edilberto Pontes, e a Diretora-
Presidente da ANA, Veronica Sánchez da Cruz Rios | http://bit.ly/3UNsRaR 
 
IRB| Instituto Rui Barbosa, com apoio do TCE do Rio de Janeiro e a Organização dos Estados 
Ibero-Americanos, realizará seminário sobre a Nova Lei do Saneamento Básico 
O evento, que tem como objetivo promover a discussão acerca de como as instituições de 
Controle Externo farão o acompanhamento da implementação da Nova Lei do Saneamento Básico, 
será realizado no dia 13 de outubro, na sede do TCE-RJ | http://bit.ly/3V98NzH 
 
CGU | CGU promove evento sobre governança regulatória brasileira 
Iniciativa visa disseminar boas práticas regulatórias e promover a melhoria institucional das 
agências reguladoras brasileiras | http://bit.ly/3TXkwR2 



 

 

 
 

• SITES DOS TCS 
 
 
TCE-AL | Parceria entre TCE-AL e TCU visa identificar obras com verbas federais paralisadas 
em Alagoas 
Os ofícios com o questionário foram enviados pela Diretoria de Engenharia do Tribunal de Contas 
do Estado de Alagoas (TCE-AL) aos e-mails das prefeituras e órgãos selecionados | 
http://bit.ly/3gGrMmD 
 
TCE-AM | Parceria entre TCE-AM e TCU visa identificar obras com verbas federais paralisadas 
no AM 
Para identificar quais e quantas obras públicas provenientes de verbas do Governo Federal estão 
em situação de paralisação no estado do Amazonas, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), enviou questionários aos 62 
municípios do estado e mais alguns órgãos localizados em Manaus, que deve ser respondido até 
o dia 12 de outubro | http://bit.ly/3u0TjCf 
 
TCE-RO | Compromisso dos TCs com a preservação ambiental é tema de artigo assinado por 
representantes da Atricon, do TCE-AM e do TCE-RO 
O artigo intitulado “O compromisso dos Tribunais de Contas com a preservação ambiental”, 
publicado pelo portal eletrônico JOTA, de grande repercussão no mundo jurídico, destaca as 
diretrizes voltadas à atuação dos órgãos de controle externo em defesa do meio ambiente | 
http://bit.ly/3Vhjl0g 
 
TCE-MT | TCE-MT e Inpe discutem parceria para fiscalização de obras públicas a partir de 
imagens de satélite 
Em reunião realizada nesta quarta-feira (26), vantagens como dinamização do trabalho, aumento 
do controle e otimização de recursos públicos foram os principais destaques | 
http://bit.ly/3XyETqz 
 
TCE-MT | TCE-MT e CGE planejam atuação conjunta em obras de infraestrutura 
A parceria foi proposta pelo presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli, em visita do 
secretário-controlador geral do estado, Emerson Hideki Hayashida, à Corte de Contas para 
divulgação do XVIII Encontro Nacional de Controle Interno (Conaci), realizado em Cuiabá (MT) | 
http://bit.ly/3V1rCWf 
 
TCE-MG | TCEMG lança portal sobre custos de engenharia 
O Tribunal de Contas mineiro lançou um site para organizar dados e informações de custos de 
obras e serviços de engenharia. O “Painel Agregador de Tabelas de Custos de Engenharia” tem 
por objetivo auxiliar os municípios mineiros na elaboração de processos licitatórios e fomentar 
o controle social, uma vez que pode ser consultado também pelo cidadão | http://bit.ly/3u09aRF 
 
TCE-MG | TCE e MPMG assinam acordo para fiscalizar qualidade da água e saneamento nas 
escolas 
Fiscalizar o abastecimento de água e as condições de esgotamento sanitário nas escolas públicas 
de Minas Gerais. Com esse objetivo, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Ministério 
Público mineiro assinaram um termo de cooperação técnica, nesta segunda-feira (10/10), na Sala 
Minas Gerais, na sede do MPMG | http://bit.ly/3UaUHwX 
 
TCE-MS | Programa de Gestão de Resíduos Sólidos do TCE-MS é destaque em SP 
O projeto está sob a coordenação do Instituto Rui Barbosa (IRB) e da Universidade de São Paulo 
(USP) e propõe que, as informações obtidas fiquem disponibilizadas em uma Plataforma Nacional 
de Resíduos Sólidos gerenciada pelos Tribunais de Contas | http://bit.ly/3VzLUWl 



 

 

TCE-PR | TCE-PR recomenda quatro medidas ao DER a respeito de obras na rodovia PR-650 
Medidas foram indicadas após Tribunal realizar auditoria sobre serviços de correção do greide 
da via, que integram o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná 
| http://bit.ly/3gM67JN 
 
TCE-PR | Curitiba recebe 11 recomendações em obras para melhorar o transporte público 
TCE-PR sugere medidas após auditoria sobre licitação para a construção de estação da linha direta 
de transporte coletivo Inter 2, no âmbito do Programa de Mobilidade Sustentável da capital | 
http://bit.ly/3GVuoYu 
 
TCE-PR | DER deve ampliar, de 5 para 10 anos, garantia de obras e serviços em rodovias 
Determinação foi emitida pelo TCE-PR ao julgar Tomada de Contas Extraordinária sobre a 
execução de contratos para a realização de serviços na PR-466 e na região de Ponta Grossa | 
https://bit.ly/3RFEY7L 
 
TCE-ES | Contas irregulares, ressarcimento e multa de mais de R$ 240 mil para ex-secretário 
de obras de Aracruz 
O ex-secretário de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Aracruz João Paulo Calixto da Silva teve 
as contas julgadas irregulares pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES) | http://bit.ly/3udQpua 
 
TCE-TO | TCE-TO compra aparelho para verificar a qualidade do asfalto nas fiscalizações 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), por meio da Coordenadoria de Análise de Atos, 
Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (CAENG), adquiriu uma extratora de 
rotativa, máquina que serve para extrair corpos de provas de pavimento no local da obra, para 
que depois sejam levados ao laboratório de análise | http://bit.ly/3H5uZqq 
 
TCE-TO | TCE faz levantamento para apurar acesso à água em escolas públicas do Estado 
Com objetivo de promover ações voltadas ao desenvolvimento do “Projeto Sede de Aprender 
Nacional”, o TCE-TO aderiu ao Acordo de Cooperação Técnica e Operacional, celebrado entre a 
ATRICON, o IRB, o Ministério Público de Alagoas e o Instituto do Meio Ambiente do Estado de 
Alagoas, para a realização de um levantamento sobre o acesso à água nas escolas públicas do 
Estado | http://bit.ly/3gK6ODh 
 
TCE-SP | ARTIGO: As Concessões Rodoviárias, do Secretário Diretor-Geral, Sérgio Siqueira 
Rossi 
A Constituição Republicana de 1988 e as leis que regem a concessão configuram-na como um 
contrato - posição essa defendida pela doutrina majoritária (...) | http://bit.ly/3idUFXC 
 
 
 

• SITES DE NOTÍCIAS 
 

 
MGTV | Obras públicas têm causado transtornos no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora 
Trabalhos começaram a ser realizados para a despoluição do Rio Paraibuna. Com isso, parte do 
trânsito foi alterado, ônibus mudaram o itinerário e outros problemas | http://bit.ly/3Fubrei 
 
G1DF | Moradores cobram agilidade em obras públicas que se arrastam há anos 
Idosos e cadeirantes sentem falta de calçadas para se locomoverem em Brasília | 
http://bit.ly/3HcfIEj 
 
G1PA | Governador do Pará inspeciona obras iniciais do Hospital Municipal Menino Jesus, 
em Oriximiná 



 

 

Com investimento superior a R$ 49 milhões, a obra integra a reestruturação da rede pública de 
saúde em todo o território paraense | http://bit.ly/3P4O9Pa 
 
G1MT | Obra é embargada por suspeita de garimpo ilegal no Centro Histórico de Cuiabá 
Proprietário utilizava mão de obra de pessoas em situação de rua e dependentes químicos, 
informou o Secretário da Ordem Pública da capital | http://bit.ly/3FsKp6Y 
 
G1PA | Protesto de mototaxistas acaba em depredação de obra pública em Altamira 
Categoria alega que a obra tem dificultado a circulação das motocicletas. Prefeitura faz Boletim 
de Ocorrência e estima prejuízo de R$ 2 a R$ 4 mil aos cofres públicos | http://bit.ly/3uprMui 
 
Jornal do Almoço | Os impactos da falta de saneamento básico 
Municípios tem até 2033 para implantar tratamento e coleta de esgoto | http://bit.ly/3W9Gkdn 
 
Bom Dia Piauí | Saneamento básico é essencial para qualidade de vida 
Saneamento básico é essencial para qualidade de vida | http://bit.ly/3We9aJY 
 
G1PE | Marília Arraes propõe diálogo com municípios para expandir saneamento e 
abastecimento de água 
Candidata do Solidariedade ao governo de Pernambuco cumpriu agenda de campanha no Recife 
| http://bit.ly/3UWmilI 
 
Bom Dia Amazônia   | UFRR tem programação sobre gestão da água e saneamento básico 
Evento faz parte da Semana Ambiental da Amazônia | http://bit.ly/3hrpAzA 
 
Jornal do Almoço | Sinduscon de Rio Grande sinaliza oportunidades com o marco do 
saneamento 
Sindicato aprovou projeto de capacitação com empresários da cidade para projetos que serão 
executados pelo poder público | http://bit.ly/3uK9Xqb 
 
G1 AC | Com um dos piores índices de saneamento básico do país, Rio Branco faz 
conferência para criar plano e reverter números 
Com mais de 325 mil pessoas sem coleta de esgoto, Rio Branco fica entre as 10 cidades do país 
com pior saneamento básico, segundo o Trata Brasil. Pela primeira vez, Rio Branco vai ter 
conferência para debater o tema | http://bit.ly/3FKycdX 
 
G1 PA | 500 sacolas de 200 litros com resíduos sólidos são retiradas durante ação de 
limpeza na Praia do Pajuçara em Santarém 
Limpeza foi realizada por voluntários que realizaram a ação como uma prévia da Caminhada 
Ecológica que vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro | http://bit.ly/3Hvu2bq 
 
G1 MG | Cidades do Sul de Minas regularizam destinação de resíduos sólidos urbanos 
Dados são referentes aos seis primeiros meses deste ano. Conforme a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, dos 28 municípios mineiros, 11 são da região | 
http://bit.ly/3VTAEo8 
 
Agência Brasil | Ministro: setor privado está cada vez mais presente nas rodovias 
O ministro da Infraestrutura foi o entrevistado de A Voz do Brasil e disse nesta sexta-feira (21) 
que o setor privado está cada vez mais presente nas rodovias do país | http://bit.ly/3VLzL0M 
 
Agência Brasil | Índice da Confiança da Construção cresce 3,5 pontos em setembro 
A alta no acumulado do ano atingiu 5 pontos. Já nas médias móveis trimestrais, o índice registrou 
elevação de 1,4 ponto. É o maior nível desde novembro de 2012, diz FGV-Ibre | 
http://bit.ly/3h2oDO8 
 



 

 

Agência Câmara de Notícias | Comissão aprova projeto que proíbe início de obra pública 
sem reserva de dinheiro para o pagamento 
Segundo relator, dados do TCU mostram que 37% dos contratos de obras públicas estão 
paralisados | http://bit.ly/3HcbLQ4 
 
Estradas | Programa Provias, em Minas, completa seis meses com 11 obras concluídas 
De acordo com o cronograma estabelecido, há 50 obras em andamento e 39 em fase de 
elaboração de projeto e licitação | http://bit.ly/3H9NOsD 
 
Estradas | Obras de melhorias na MG-311, no Vale do Mucuri, serão concluídas antes do 
prazo 
De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), 
trecho beneficiado fica entre Pescador e o entroncamento com a BR-116, próximo a Campanário 
| http://bit.ly/3UwX7WQ 
 
Estradas | Trechos interditados nas rodovias federais dobram e aumentam nas estaduais 
Por volta das 12h00 eram 72 pontos de interdição nas rodovias federais. Poucas horas depois 
mais de 130, segundo a própria PRF.  O número cresce a cada hora. As rodovias estaduais 
também estão fugindo do controle | http://bit.ly/3FvPwDH 
 
Estradas | Acesso na SP-332, em Conchal, será interditado para obras, a partir do dia 12 
De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, desvio provisório foi definido com a 
Prefeitura de Conchal (SP) | http://bit.ly/3iDgOz0 
 
Estradas | Trechos da nova ponte do Guaíba, na BR-116 e BR-290, no RS, têm obras a partir 
deste sábado (8) 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços 
seguem até sábado (15) | https://bit.ly/3iDvG0j 
 
Portos e Navios | Wilson Sons inicia operação do segundo rebocador com tecnologia mais 
sustentável 
O novo rebocador da Wilson Sons, o "WS Orion", foi entregue para operação e junta-se ao "WS 
Centaurus", no apoio às operações de atracação e desatracação de navios, em São Luís (MA), 
atendendo os terminais de Ponta da Madeira, Itaqui e Alumar | http://bit.ly/3EXh0Ak 
 
Portos e Navios | ANP cria grupo de trabalho voltada para o Programa Nacional do 
Hidrogênio 
O grupo vai captar com a diretoria da ANP o direcionamento da estratégia a ser seguida no âmbito 
do PNH2. Apresentará propostas e produtos e subsidiar a representação da ANP no comitê gestor 
do Programa Nacional do Hidrogênio - Coges-PNH2 | http://bit.ly/3us8Hb6 
 
Portos e Navios | Tecnologias incorporadas à governança melhoram processos dos portos, 
afirmam gestores 
Autoridades portuárias destacaram, durante a última edição do Brasil Export de 2022, as 
inovações tecnológicas implementadas nos últimos anos, visando oferecer mais agilidade aos 
processos administrativos e operacionais, como a digitalização de documentos que, antes, só 
estavam disponíveis em papel | http://bit.ly/3F1SM89 
 
Jornal de Brasília | Tecnologia digital reforça qualidade e reduz custo de obras de 
saneamento 
O BIM é uma ferramenta considerada a base da transformação digital no setor de arquitetura, 
engenharia e construção e integra informações de todas as áreas | http://bit.ly/3Fjd0dT 
 
 



 

 

Jornal de Brasília |Laboratório central de companhia de saneamento ganha acreditação do 
Inmetro 
A certificação ABNT/NBR ISO/IEC 17025 é uma ferramenta estabelecida em escala internacional 
para gerar confiança na atuação das organizações | http://bit.ly/3PmHdxd 
 
Jornal de Brasília | BNDES financia investimento de R$ 35,7 milhões no saneamento básico 
de Jaú 
O município já atende 100% da população com água tratada e tem como objetivo a manutenção 
deste porcentual frente ao crescimento da cidade | http://bit.ly/3YkaUTu 
 
Agência Brasília | Obra do Túnel de Taguatinga passa por ritual de beleza uma vez por 
semana 
Nesse dia, o canteiro de construção da passagem subterrânea ganha uma grande limpeza; aterro 
dos canteiros que enfeitarão o boulevard também faz parte do embelezamento | 
http://bit.ly/3Hq6Wmt 
 
Agência Brasília | Viaduto de Sobradinho garante estrutura para implantação do BRT Norte 
Em visita à construção do elevado, o secretário de Governo, José Humberto, destacou a 
importância do viaduto para a implantação do BRT Norte | http://bit.ly/3iY5f5j 
 
Agência Brasília | Fundação da obra do Viaduto do Riacho Fundo terá 295 estacas de 
concreto 
Autoridades de governo visitaram a obra nesta terça-feira (25) e acompanharam os trabalhos, 
que vão custar R$ 22,3 milhões ao GDF | http://bit.ly/3iPMe53 
 
Agência Brasília | Tecnologia digital reforça qualidade e reduz custo de obras de 
saneamento 
Uso de software analisa previamente o melhor aproveitamento de espaços e recursos, ajudando 
a evitar erros e desperdício em empreendimentos da Caesb | http://bit.ly/3W8YKv1 
 
Agência Brasília | Poços permitem manutenção na rede de drenagem do Túnel de Taguatinga 
A obra terá 81 câmaras próprias para visitas técnicas; feitos de concreto armado, os 
compartimentos serão acessados via superfície por abertura com 72 cm de diâmetro | 
http://bit.ly/3iWwjlI 
 
Agência Brasília | Mobilização no Sol Nascente vai orientar sobre descarte correto de lixo 
Nesta sexta-feira (21), equipe do SLU vai passar por diversos locais da cidade para conscientizar 
moradores sobre a importância da coleta seletiva | http://bit.ly/3FnYd1j 
 
Agência Brasília | Entulhos reciclados são usados para reformar estradas e conter erosões 
De 2019 até agosto deste ano, governo já utilizou 5,5 milhões de toneladas de resíduos da 
construção civil em obras diversas; fruto de reciclagem, material é eficaz e contribui com o meio 
ambiente | http://bit.ly/3hikdCZ 
 
Gazeta do Povo | TCE dá prazo para IAT regularizar licitação das obras da orla de Matinhos 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) concedeu prazo de 30 dias para que o Instituto 
Água e Terra (IAT), órgão do governo do Paraná, regularize alguns pontos da Concorrência 
2/2021, cujo objeto é a execução de obras de recuperação e engorda da orla de Matinhos, no 
Litoral | http://bit.ly/3FJiikg 
 
 
 


