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TCU 
TCU dá aval para concessão de três florestas nacionais da Região Sul 
 
Em processo de acompanhamento de desestatização, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) avaliou os procedimentos preparatórios para as concessões de três florestas 
nacionais (Flonas) pelo prazo de 35 anos. As florestas estão localizadas na Região Sul do 
país: Três Barras e Chapecó, em Santa Catarina, e Irati, no Paraná. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-da-aval-para-concessao-de-tres-florestas-
nacionais-da-regiao-sul.htm 
 
Concessão de usina hidrelétrica no Paraná poderá ser renovada 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a renovação da concessão da Usina 
Hidrelétrica (UHE) Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, no Paraná. Atualmente, o 
direito de exploração do potencial de energia hidráulica do trecho do Rio Iguaçu é da F.D.A. 
Geração de Energia Elétrica S.A, controlada pela Copel, empresa pública do governo 
estadual do Paraná. O contrato de concessão é válido até o final de 2024. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/concessao-de-usina-hidreletrica-no-parana-
podera-ser-renovada.htm 
 
Fiscalização aponta pagamentos indevidos no Abono Salarial 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria operacional no extinto Ministério 
do Trabalho e Previdência, atual Ministério do Trabalho e Emprego, para apurar a eficiência 
e a regularidade dos pagamentos do Abono Salarial no exercício de 2020.ntos indevidos 
no Abono Salarial 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscalizacao-aponta-pagamentos-indevidos-no-
abono-salarial.htm 
 
TCE-MA 
Reprovação de contas de convênio resulta em débito de R$ 2,6 milhões para a ex-
deputada Teresa Murad 
 
A ex-prefeita de Coroatá e ex-deputada estadual Teresa Murad foi condenada pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-MA) a devolver R$ 2,6 milhões ao erário estadual. O débito 
resulta de recursos de convênio de comprovação não comprovada, atualizados até o ano 
de 2016. A imputação do débito é acompanhada de multas nos valores de R$ 267,8 mil, 
correspondente a 10% do débito, de acordo com o regimento da corte de contas e R$ 26 
mil. O valor original do convênio contratado é de R$1,9 milhão. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2539-reprovacao-de-contas-de-convenio-
resulta-em-debito-de-r-2-6-milhoes-para-a-ex-deputada-teresa-murad 
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TCE-MG 
Novos alunos da pós-graduação EAD terão aula magna na semana que vem 
 
Nos dias seis e sete de março, 120 novos alunos da pós-graduação EAD da Escola de 
Contas Professor Pedro Aleixo, iniciarão o curso de Especialização em Finanças Públicas. 
No primeiro dia eles conhecerão a estrutura da escola e, no dia seguinte, participarão de 
uma aula magna, de introdução ao controle externo. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626177 
 
TCE-PR 
TCE-PR adere a iniciativa para fiscalizar infraestrutura da educação básica no País 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) formalizou a adesão do 
órgão a Acordo de Cooperação Técnica cujo objetivo é a realização, em 2023, de 
fiscalizações ordenadas a nível nacional com foco na qualidade da infraestrutura da 
educação básica. A ação não implicará na transferência de recursos da Corte para outras 
instituições. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-adere-a-iniciativa-para-fiscalizar-infraestrutura-
da-educacao-basica-no-pais/10279/N 
 
TCE-SP 
TCESP lança campanha de doações para desabrigados do litoral norte do Estado 
 
Unindo-se aos milhares de brasileiros no socorro às vítimas das chuvas no litoral norte 
paulista, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lança hoje a campanha “TCESP 
Solidário”. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-lanca-campanha-doacoes-para-desabrigados-
litoral-norte-estado 
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