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Engenheiros são treinados para fiscalizar
e normatizar as obras públicas

Barra Grande terá resort

Auditores da Controladoria
Geral do Estado (CGE) estão
realizando, nos dias 12 e 13 de maio,
no auditório da Escola Fazendária,
um treinamento em normatização e
fiscalização de Obras Públicas
voltado para engenheiros e
arquitetos da administração pública
do Estado.

O curso que possui carga horária
d e 8 h / a u l a c o n t e m p l a 6 5
profissionais, entre eles: o diretor de
Obras, a diretora de Licitação,
engenheiros e arquitetos da
Secretaria Estadual da Infraestrutura
(Seinfra) que atestam e fiscalizam as
obras da secretaria. A diretoria de

obras da Seinfra afirma que esta é uma
oportunidade única de reciclar os
conhecimentos e melhora o trabalho
que vem sendo realizado.

Além de esclarecer todas as etapas
que envolvem uma obra pública, o
treinamento dado por engenheiros
auditores da CGE aposta em estudo de
cases onde são apontadas falhas e
possíveis soluções em projetos. O
curso tem como objetivo esclarecer
dúvidas e apontar os caminhos para
que a obra pública seja executada sem
falhas e, assim, possa atender aos
anseios da população.

A CGE aproveitou a ocasião para
lançar o Manual de Orientações para

Execução e Fiscalização de Obras
Públicas. O documento tem 56
páginas e de forma didática traz
como devem ser todas as etapas de
uma obra, desde a fase preliminar da
licitação até a forma de executar o
contrato. A Controladoria Geral do
Estado afirma que a meta com esta
capacitação e com a distribuição
deste manual é normatizar todo o
processo que envolve uma obra
pública, garantindo assim uma
aplicação transparente e segura de
todos os recursos.

por Larissa Neiva

A praia de Barra Grande, no
município de Cajueiro da Praia, vai
ganhar um grande empreendimento
hoteleiro que deve ter suas obras
iniciadas até o mês de julho. A
informação foi passada nesta semana
durante reunião na Secretaria de
Turismo do Piauí, entre os
representantes da construtora Estrela
da Manhã, responsável pelo
empreendimento, a Prefeitura de
Cajueiro da Praia, a Secretaria de
Turismo do município, a equipe de

arquitetura e a Secretaria de Turismo do
Piauí.

Segundo a Empresa Estrela da
Manhã, o empreendimento contará com
28 chalés, 32 apartamentos para
hospedagem, com restaurante, piscina e
uma infraestrutura de centro de eventos.
A empresa acrescenta que o Resort
Barra Grande vem para atender a
demanda crescente do litoral do Piauí,
com total investimento privado, e vai
gerar cerca de dois mil empregos diretos
e indiretos.

De acordo com a Setur, serão
investidos inicialmente cerca de R$
15 milhões na primeira etapa da
construção e o Estado vai garantir a
infraestrutura necessária para que o
empreendimento possa atender bem
os turistas. A Secretaria diz ainda que
será garantido a empresa Estrela da
Manhã que o que cabe ao Estado será
feito e que será investido no acesso
ao empreendimento, na melhoria do
abastecimento de água em todo o
litoral com a construção da adutora
do litoral, além de buscar também um
reforço no fornecimento de energia
elétrica..

Para a Prefeitura de Cajueiro da
Praia, a chegada de um resort no
município vai movimentar a
economia e gerar mais empregos
para a comunidade. Para a Prefeitura,
Barra Grande é uma das praias mais
visitadas no Piauí e a maioria dos
visitantes vem no exterior, também
por isso aumentou a demanda de
visitantes que buscam um conforto
maior. Também haverá investimento
na qualificação da mão-de-obra local
para que a comunidade possa estar
apta a disputar vagas no grande
mercado que é o turismo.Praia de Barra Grande por Renée Marie - Foto: Divulgação


