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Firmino-Filho 

TCE-PI julga ação de improbidade 

administrativa e crime de 

responsabilidade contra Firmino Filho 

 

Após investigações realizadas pelo Sindicato 
dos(as) Servidores(as) Públicos(as) 
Municipais de Teresina (SINDSERM) e 
encaminhadas a órgãos como o Ministério 
Público e Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí (TCE-PI), foram encontrados indícios 
de inúmeras irregularidades na utilização do 
recurso federal referente ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) de Teresina. Por meio de 
contrato de cessão de crédito entre o município e o Banco do Brasil, exatos R$ 
72.833.674,42 foram utilizados em transferências sem identificação do beneficiário, 
conforme extrato. O TCE-PI realizará julgamento sobre ação de improbidade 
administrativa e crime de responsabilidade contra o prefeito de Teresina, Firmino 
Filho, em audiência na próxima quinta-feira, dia 6, às 9h. 
A medida cautelar divulgada pelo TCE-PI, baseia-se nos extratos entregues pelo 
SINDSERM, onde são apresentadas as movimentações na conta do FUNDEF. 
Conforme a documentação, o dinheiro do FUNDEF foi depositado em 22 de 
setembro de 2016. Em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, as transferências e 
ordens bancárias não estão identificadas. A partir de fevereiro, as transferências 
passaram a ser identificadas no extrato e mostram repasses a órgãos e empresas 
sem relação com o magistério, para onde os recursos devem ser destinados. No 
extrato de junho de 2017, consta o saldo atual da conta. 

Os valores depositados no dia 22 de setembro do ano passado equivaliam a R$ 
210.667.000,00. As operações identificadas como irregulares foram realizadas na 
mesma semana, de maneira a beneficiar, conforme identificados nos extratos da 
conta fornecidos pelo TCE-PI, empresas de propaganda, construtoras, Polícia 
Militar e uma igreja evangélica. As ordens de pagamento e transferências online 
chegam a ordem de R$ 164.975.477,37. 

A operação com o Banco do Brasil rendeu juros calculados em torno de R$ 18 
milhões e foi autorizada pela Câmara Municipal, sem a realização de licitação. A 
ação configura antecipação de receita ilegal, proibida pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, caracterizando improbidade administrativa. Mediante as 
alegações, o Ministério Público de Contas divulgou, por meia da procuradora 
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Raissa Maria Rezende de Deus Barbosa, uma nova denúncia contra o prefeito de 
Teresina, Firmino Filho (PSDB), no último dia 28. 

Atualmente, após pedido do SINDSERM, a conta do FUNDEF está bloqueada para 
movimentações e o saldo é de R$ 54.498.314,03. O bloqueio solicitado se refere a 
60% do valor total da conta que deveria estar em R$ 137.317.897,05 a serem 
destinados para pagamento de remuneração de profissionais do magistério, 
conforme lei que institui o FUNDEF. 

O caso está sendo acompanhado pela Rede de Controle da Gestão Pública do 
Piauí, formada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), TCU, Polícia Federal, 
Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público Federal e Advocacia-Geral 
da União (AGU), após o SINDSERM ter procurado os órgãos responsáveis e 
apresentar a documentação. 

Firmino Filho deve ser notificado para apresentação de defesa mediante as 
acusações de improbidade administrativa, crime de responsabilidade e responder 
sobre a não realização de processo licitatório. O conselheiro responsável pelo 
caso é Alisson Felipe de Araújo. O SINDSERM afirma que estará presente e 
convocará todos os servidores para a audiência no TCE-PI na quinta-feira (06). 

Da redação 
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POLÍTICA 

Publicado em: 04/07/2017 14:08:19   

Firmino Filho é julgado por improbidade 
administrativa 
De acordo com denúncia do SINDSERM, o gestor cometeu irregularidades na utilização de 
recursos referentes ao FUNDEF 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) julga nesta quinta-feira (04) denúncia de 
improbidade administrativa contra o prefeito Firmino Filho (PSDB). O tucano é acusado de  
inúmeras irregularidades na utilização do recurso federal referente ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF) de Teresina. 

Prefeito Firmino Filho é 

acusado do crime de improbidade administrativa (Foto:ClubeSat) 

De acordo com denúncia do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina 
(SINDSERM), em contrato de cessão de crédito entre o município e o Banco do 
Brasil, exatos R$ 72.833.674,42 foram utilizados em transferências sem identificação do 
beneficiário, conforme extrato. O TCE-PI apura se houve crime de responsabilidade por 
parte do tucano. 

A medida cautelar divulgada pelo Tribunal de Contas baseia-se nos extratos entregues 
pelo SINDSERM, onde são apresentadas as movimentações na conta do FUNDEF. 
Conforme a documentação, o dinheiro do FUNDEF foi depositado em 22 de setembro de 
2016. Em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, as transferências e ordens bancárias não 
estão identificadas. A partir de fevereiro, as transferências passaram a ser identificadas no 
extrato e mostram repasses a órgãos e empresas sem relação com o magistério, para 
onde os recursos devem ser destinados. No extrato de junho de 2017, consta o saldo atual 
da conta. 

Os valores depositados no dia 22 de setembro do ano passado equivaliam a R$ 
210.667.000,00. As operações identificadas como irregulares foram realizadas na mesma 
semana, de acordo com denúncia, empresas de propaganda, construtoras, Polícia Militar e 
uma igreja evangélica. As ordens de pagamento e transferências online chegam a ordem 
de R$ 164.975.477,37. 

http://clubesat.com/post/firmino-filho-e-julgado-por-improbidade-administrativa
http://clubesat.com/post/firmino-filho-e-julgado-por-improbidade-administrativa
http://clubesat.com/categoria/politica


A operação com o Banco do Brasil rendeu juros calculados em torno de R$ 18 milhões e 
foi autorizada pela Câmara Municipal, sem a realização de licitação. A ação configura 
antecipação de receita ilegal, proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizando 
improbidade administrativa. Mediante as alegações, o Ministério Público de Contas 
divulgou, por meia da procuradora Raissa Maria Rezende de Deus Barbosa, uma nova 
denúncia contra o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), no último dia 28. 

Atualmente, após pedido do SINDSERM, a conta do FUNDEF está bloqueada para 
movimentações e o saldo é de R$ 54.498.314,03. O bloqueio solicitado se refere a 60% do 
valor total da conta que deveria estar em R$ 137.317.897,05 a serem destinados para 
pagamento de remuneração de profissionais do magistério, conforme lei que institui o 
FUNDEF. 

O caso está sendo acompanhado pela Rede de Controle da Gestão Pública do Piauí, 
formada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), TCU, Polícia Federal, Controladoria-
Geral da União (CGU), Ministério Público Federal e Advocacia-Geral da União (AGU), 
após o SINDSERM ter procurado os órgãos responsáveis e apresentar a documentação. 

Firmino Filho deve ser notificado para apresentação de defesa mediante as acusações de 
improbidade administrativa, crime de responsabilidade e responder sobre a não realização 
de processo licitatório. O conselheiro responsável pelo caso é Alisson Felipe de Araújo. O 
SINDSERM afirma que estará presente e convocará todos os servidores para a audiência 
no TCE-PI na quinta-feira (06). 

Fonte: Redação  

Publicado por: Lídia Brito  
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PORTAL AZ: https://www.portalaz.com.br/noticia/politica-local/398940/tce-julga-

acusacao-de-crime-de-responsabilidade-contra-firmino-filho 

TCE julga acusação de crime de responsabilidade 

contra Firmino Filho 
Foram constatadas irregularidades na utilização do 

recurso federal referente ao Fundef de Teresina 
Da Redação do Portal AZ4 de Julho de 2017, 15:02 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai julgar uma ação de 
improbidade administrativa e crime de responsabilidade contra o 
prefeito de Teresina, Firmino Filho. A audiência acontece na próxima 
quinta-feira (06) depois de uma investigação realizada pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), que teria 
encontrado indícios de inúmeras irregularidades na utilização do 
recurso federal referente ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Funfef) de Teresina. 

Prefeito Firmino Filho 

A medida cautelar divulgada pelo TCE-PI, baseia-se nos extratos 
entregues pelo Sindserm, onde são apresentadas as movimentações 
na conta do Fundef que aponta que por meio de contrato de cessão de 
crédito entre o município e o Banco do Brasil, exatos R$ 
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72.833.674,42 foram utilizados em transferências sem identificação 
do beneficiário, conforme extrato. 

Segundo a documentação, o dinheiro do Fundef foi depositado em 22 
de setembro de 2016. Em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, as 
transferências e ordens bancárias não estão identificadas. A partir de 
fevereiro, as transferências passaram a ser identificadas no extrato e 
mostram repasses a órgãos e empresas sem relação com o magistério, 
para onde os recursos devem ser destinados. No extrato de junho de 
2017, consta o saldo atual da conta.  

Os valores depositados no dia 22 de setembro do ano passado 
equivaliam a R$ 210.667.000,00. As operações identificadas como 
irregulares foram feitas  na mesma semana, de maneira a beneficiar, 
conforme identificados nos extratos da conta fornecidos pelo TCE-PI, 
empresas de propaganda, construtoras, Polícia Militar e uma igreja 
evangélica. As ordens de pagamento e transferências online chegam 
à ordem de R$ 164.975.477,37. 

A operação com o Banco do Brasil rendeu juros calculados em torno 
de R$ 18 milhões e foi autorizada pela Câmara Municipal, sem a 
realização de licitação. A ação configura antecipação de receita ilegal, 
proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizando 
improbidade administrativa. Mediante as alegações, o Ministério 
Público de Contas divulgou, por meia da procuradora Raissa Maria 
Rezende de Deus Barbosa, uma nova denúncia contra o prefeito de 
Teresina, Firmino Filho (PSDB), no último dia 28. 

Depois do pedido do Sindserm, a conta do Funfed está bloqueada para 
movimentações e o saldo é de R$ 54.498.314,03. O bloqueio solicitado 
se refere a 60% do valor total da conta que deveria estar em R$ 
137.317.897,05 a serem destinados para pagamento de remuneração 
de profissionais do magistério, conforme lei que institui o Fundef. 

O caso está sendo acompanhado pela Rede de Controle da Gestão 
Pública do Piauí, formada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-
PI), TCU, Polícia Federal, Controladoria-Geral da União (CGU), 
Ministério Público Federal e Advocacia-Geral da União (AGU), após o 



Sindserm ter procurado os órgãos responsáveis e apresentar a 
documentação. 

O prefeito Firmino Filho deve ser notificado para apresentação de 
defesa mediante as acusações de improbidade administrativa, crime 
de responsabilidade e responder sobre a não realização de processo 
licitatório. O conselheiro responsável pelo caso é Alisson Felipe de 
Araújo. 
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PORTAL O DIA: http://www.portalodia.com/noticias/piaui/justica-determina-o-

bloqueio-de-recursos-do-fundef-da-prefeitura-de-teresina-301549.html 

Justiça determina o bloqueio de recursos do FUNDEF para 

a PMT 

O TCE aceitou representação do Ministério Público de 

Contas que apontou irregularidades na aplicação dos 

recursos de Fundo oriundos de operação de crédito feita 

junto ao Banco do Brasil. 

04/07/2017 15:08h - Atualizado em 04/07/2017 15:35h 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), através do conselheiro Alisson Araújo, 

expediu uma medida cautelar nesta segunda-feira (03), determinando o bloqueio 

da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do 

Magistério (FUNDEF) da Prefeitura de Teresina. O valor é oriundo de uma 

operação de crédito realizada entre o ente Municipal e o Banco do Brasil em 

2016. 

De acordo com a representação do Ministério Público de Contas, a operação foi 

realizada no dia 24 de agosto do ano passado, entre a PMT e o Banco do Brasil, 

cedendo-se a este um crédito de R$ 228.863.161,75 referente à diferença nos 

repasses dos recursos do FUNDEF de exercícios anteriores. O representante do 

MPC alega que a referida cessão de crédito se configura como operação de 

crédito por antecipação orçamentária, o que contraria a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 
Foto: Arquivo O Dia 
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Na representação, a procuradora Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa 

pontua que a cessão de direito de crédito representa um compromisso financeiro 

assumido para recebimento antecipado de valores, mediante pagamento de 

juros, e que sua aplicação deve estar prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No entanto, uma das situações em que fica impedida a contratação das 

operações de crédito é quando ela se realiza no último ano do mandato 

presidente, governador ou prefeito. A irregularidade apontada pela procuradora 

reside justamente no fato de que a transação entre a PMT e o Banco do Brasil 

ocorreu em 2016, último ano do mandado de Firmino Filho e às vésperas do 

pleito municipal no qual o prefeito concorria à reeleição. 

Outro ponto destacado na representação do MPC diz respeito à aplicação dos 

recursos do FUNDEF pelo Município. No entendimento do Tribunal de Contas, 

que aceitou a denúncia, ficou constada, com base na análise dos extratos 

bancários, retiradas da ordem de R$ 164 milhões através de ordens de 

pagamento online e dentre as operações identificadas, constaram-se benefícios 

a construtoras, empresas de propaganda, casas de material de construção, a 

Polícia Militar e a Igreja Assembleia de Deus. Do valor total, restou em conta 

apenas um saldo de R$ 58.498.314,03. 

Com base em toda a documentação apresentada pelo Ministério Público de 

Contas, o TCE constatou desvio de finalidade na aplicação dos recursos do 

FUNDEF pela Prefeitura de Teresina e determinou o bloqueio dos valores 

oriundos da cessão de crédito realizada entre a PMT e o Banco do Brasil até que 

a Corte de Contas chegue a uma decisão final.  

Na medida cautelar, o conselheiro Alisson Araújo, relator do processo, determina 

ainda citação via postal do prefeito Firmino Filho para que se manifesta no prazo 

de 15 dias a respeito das denúncias.  

Veja aqui a medida cautelar  

Por: Maria Clara Estrêla 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3Z8tV6BEKNcRURuMEVEY0FQZ0E/view?usp=sharing


CLIPPING SINDSERM – PORTAIS – 05 DE JULHO DE 2017 

PORTAL CARTA PIAUÍ: http://cartapiaui.com.br/site/2017/07/justica-determina-o-

bloqueio-de-recursos-do-fundef-para-a-pmt/ 

Home / Manchete Slide / Justiça determina o bloqueio de recursos do FUNDEF para a PMT 

Justiça determina o bloqueio de recursos do 
FUNDEF para a PMT 
04/07/2017 Manchete Slide, Política, Últimas 13 Visualizações 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), através do conselheiro Alisson Araújo, 

expediu uma medida cautelar nesta segunda-feira (03), determinando o bloqueio da 

verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério 

(FUNDEF) da Prefeitura de Teresina. O valor é oriundo de uma operação de crédito 

realizada entre o ente Municipal e o Banco do Brasil em 2016. 

De acordo com a representação do Ministério Público de Contas, a operação foi 

realizada no dia 24 de agosto do ano passado, entre a PMT e o Banco do Brasil, 

cedendo-se a este um crédito de R$ 228.863.161,75 referente à diferença nos repasses 

dos recursos do FUNDEF de exercícios anteriores. O representante do MPC alega que a 

referida cessão de crédito se configura como operação de crédito por antecipação 

orçamentária, o que contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Foto: Arquivo O Dia 

Na representação, a procuradora Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa pontua que a 

cessão de direito de crédito representa um compromisso financeiro assumido para 

recebimento antecipado de valores, mediante pagamento de juros, e que sua aplicação 

deve estar prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, uma das situações 

em que fica impedida a contratação das operações de crédito é quando ela se realiza no 

último ano do mandato presidente, governador ou prefeito. A irregularidade apontada 

pela procuradora reside justamente no fato de que a transação entre a PMT e o Banco do 
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Brasil ocorreu em 2016, último ano do mandado de Firmino Filho e às vésperas do 

pleito municipal no qual o prefeito concorria à reeleição. 

Outro ponto destacado na representação do MPC diz respeito à aplicação dos recursos 

do FUNDEF pelo Município. No entendimento do Tribunal de Contas, que aceitou a 

denúncia, ficou constada, com base na análise dos extratos bancários, retiradas da 

ordem de R$ 164 milhões através de ordens de pagamento online e dentre as operações 

identificadas, constaram-se benefícios a construtoras, empresas de propaganda, casas de 

material de construção, a Polícia Militar e a Igreja Assembleia de Deus. Do valor total, 

restou em conta apenas um saldo de R$ 58.498.314,03. 

Com base em toda a documentação apresentada pelo Ministério Público de Contas, o 

TCE constatou desvio de finalidade na aplicação dos recursos do FUNDEF pela 

Prefeitura de Teresina e determinou o bloqueio dos valores oriundos da cessão de 

crédito realizada entre a PMT e o Banco do Brasil até que a Corte de Contas chegue a 

uma decisão final. 

Na medida cautelar, o conselheiro Alisson Araújo, relator do processo, determina ainda 

citação via postal do prefeito Firmino Filho para que se manifesta no prazo de 15 dias a 

respeito das denúncias. 

Veja aqui a medida cautelar  

  

 

Por: Maria Clara Estrêla 

Fonte; Jornal O Dia 
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POLÍTICA 

TCE bloqueia R$ 229 milhões de 
operação ilegal feita por Firmino 
no Banco do Brasil 
Fonte: Código do Poder4 de Julho de 2017 às 14:37 

Prefeito Firmino 

Filho.Foto: PMT 

DINHEIRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – O Tribunal de Contas do Estado 
determinou, através de uma liminar concedida pelo conselheiro substituto, 
Alisson Felipe de Araújo, que sejam bloqueados todos os recursos de uma 
operação considerada ilegal assinada pelo prefeito de Teresina, Firmino Filho, 
com o Banco do Brasil no ano passado.  O bloqueio foi solicitado de forma 
urgente pelo Ministério Público de Contas, através de representação assinada 
pela procuradora Raissa Maria Rezende de Deus Barbosa. A decisão liminar é 
desta segunda-feira(03). 

Os recursos são referentes aos R$ 229 milhões dos precatórios do antigo 
Fundef (Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental) que a 
Prefeitura de Teresina já tinha garantido através de processo na Justiça 
Federal contra a União Federal, mas que Firmino se apressou em “vender” 
para conseguir realizar diversos pagamentos no período da eleição.  Segundo 
o Ministério Público de Contas, Firmino usou o dinheiro para pagar até agência 
de publicidade na véspera da eleição. 

Além do TCE, o TCU, a CGU e a Polícia Federal estão investigando esse tipo 
de desvios de recursos da educação por várias prefeituras piauienses. O TCE 
já reconheceu que o dinheiro só poderia ser aplicado exclusivamente para 
valorização do magistério e outras despesas com a educação infantil. 
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GESTÃO DO PSDB JÁ GASTOU O DINHEIRO – Agora será uma corrida 
contra o tempo pra recuperar os recursos. Na representação da procuradora 
Raíssa Barbosa, ela informa que no saldo das contas exclusivas do Fundef só 
restaram R$ 54.498.314,03 dos R$ 229 milhões que deveriam ir para a 
melhoria da Educação de Teresina. 

O caso teresinense é um dos mais graves, já que além do desvio de finalidade 
houve uma venda dos créditos de maneira suspeita que será apurada em 
vários órgãos como o MPE, MPF, PF, CGU e TCU. 

ROMBO DE R$ 18,1 MILHÕES – Na pressa para receber os recursos e 
contrariando determinação de promotores e denúncias do Sindicato dos 
Servidores Municipais, o prefeito de Teresina “vendeu” os precatórios para o 
Banco do Brasil, dando um prejuízo de R$ 18,1 milhões para os cofres 
públicos, que foram os juros cobrados pelo banco na operação. 

Agora, Firmino Filho corre o risco de ser alvo de ações por improbidade 
administrativa, por crime de responsabilidade e por crime contra a lei de 
licitações, já que a operação milionária assinada com o Banco do Brasil foi feita 
sem licitação. 

É SÓ O COMEÇO – O prefeito de Teresina ainda não foi citado para 
apresentar defesa. O bloqueio deverá ser efetuado imediatamente, ofícios 
serão encaminhados para o representante legal do Banco do Brasil no Piauí 
para o cumprimento da decisão. 

O caso deve desencadear uma série de medidas judiciais pra se tentar 
recuperar para a conta do Fundef todo o dinheiro que já foi gasto pela gestão 
atual da Prefeitura de Teresina. 

O Portal de Notícias Código do Poder teve acesso à decisão. 

TRECHO DA DECISÃO: 

Ante o exposto, determino cautelarmente o imediato bloqueio dos valores 
oriundos da cessão de crédito realizada por meio do contrato n.° 001/2016 
celebrado em 24/08/16 entre a Prefeitura Municipal de Teresina e o Banco do 
Brasil, valores constantes na conta do FUNDEF (conta corrente e poupança – 
Conta n° 58024-4, Agência 3791-5), até a decisão final desta Corte de Contas. 

Encaminhem-se os autos à Secretaria das Sessões para fins de publicação e, 
em seguida à Diretoria Processual desta Corte de Contas, para posterior 
INSTAURAÇÃO de incidente processual, ao qual deverá juntar cópia desta 
decisão. 

Determino a CITAÇÃO, via postal, com Aviso de Recebimento, do Sr. Firmino 
da Silveira Soares Filho – Prefeito Municipal de Teresina, para, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias contados da juntada do AR aos autos do 
aludido processo neste Tribunal, conforme determina o art. 88 da Lei Estadual 
n° 5.888/09, manifestar-se sobre os fatos descritos na peça denunciatória, sob 
pena de ser considerado revel, passando os prazos a correrem 
independentemente de sua intimação, como dispõe o art. 142, § 2º da Lei 
Estadual nº. 5.888/2009 desta Corte de Contas. 



Ademais, caso a defesa seja entregue tempestivamente a este Tribunal pelos 
gestores, ficará a Diretoria Processual autorizada a fazer a sua juntada aos 
autos, como também, caso seja enviada intempestivamente, ficará a Diretoria 
Processual autorizada a fazer a sua devolução. 

Determino, por fim, a imediata notificação do Ministério Público Estadual para 
providências que entender cabíveis. 

Teresina (PI), 03 de julho de 2017. 

Cons. Subs. Alisson Felipe de Araújo 

Relator 
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PORTAL VI AGORA: http://www.viagora.com.br/noticias/tce-bloqueia-conta-para-

impedir-firmino-de-fazer-gastos-irregulares-62213.html 

Piauí 

TCE bloqueia conta para impedir 
Firmino de fazer gastos irregulares 
A decisão foi proferida na segunda-feira (03), pelo conselheiro Alison Felipe, por entender 
que o contrato feito com o Banco do Brasil foi ilegal e que parte do valor foi gasto 
irregularmente. 
RAYANE TRAJANO 
04/07/2017  11h30 - atualizado 12h54 
     

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), 

Alisson Felipe de Araújo, concedeu medida cautelar determinando o 

bloqueio imediato dos recursos referentes ao FUNDEF provenientes 

de cessão de crédito entre o Município de Teresina e o Banco do 

Brasil. A decisão proferida nessa segunda-feira (03), é para evitar que 

os recursos sejam usados ilegalmente pelo prefeito Firmino Filho 

(PSDB). 

O contrato foi celebrado com o Banco em 2016, referente a uma 

antecipação de receita no valor de R$ 228.863.161,75 (duzentos e 

vinte e oito milhões oitocentos e sessenta e três mil cento e sessenta 

e um reais e setenta e cinco centavos) oriundo de precatório judicial 

referente a diferença nos repasses dos recursos ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério - FUNDEF de exercícios anteriores. 

Além de não respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a operação 

de crédito foi feita no último ano do mandato anterior de Firmino Filho, 

http://www.viagora.com.br/noticias/tce-bloqueia-conta-para-impedir-firmino-de-fazer-gastos-irregulares-62213.html
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o que é proibido pela Resolução do Senado Federal  n° 43/2001, 

como foi ressaltado na decisão do conselheiro. 

• Foto: Divulgação Firmino 

Filho 

No mês de setembro o valor foi transferido para a conta da prefeitura, 

de livre movimentação, em seguido foi gasto, restando apenas R$ 54 

milhões. Foram feitos pagamentos para diversos setores, através de 

transferências bancárias, entres os recebedores estão a Polícia Militar 

do Piauí, empresas de propaganda e até para a Igreja Assembleia de 

Deus. Os documentos que comprovam os fatos foram apresentados 

na denúncia feita pelo Ministério Público. 

O conselheiro avaliou que há “fortes indícios de ilegalidade na 

operação de cessão de crédito realizada pela Prefeitura de Teresina 

junto ao Banco do Brasil, uma vez  tratar-se  de 

antecipação  de  receita  orçamentária realizado 

sem  preenchimentos  dos requisitos  legais, inclusive quanto ao 

período de realização”, além do desvio de finalidade na aplicação dos 

recursos, que devem ser usados na Educação. Por isso determinou o 

bloqueio imediato do valor referente à operação de crédito, que está 

na conta do Fundef. 

http://www.viagora.com.br/noticias/ministerio-publico-denuncia-prefeito-firmino-filho-ao-tce-62176.html
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PORTAL OITO MEIA: https://www.oitomeia.com.br/noticias/2017/07/04/tce-pi-julga-

acao-de-improbidade-administrativa-e-crime-de-responsabilidade-contra-firmino-

filho/ 

TCE-PI julga ação de 
improbidade administrativa e 

crime de responsabilidade 
contra Firmino Filho 

A medida cautelar divulgada pelo TCE-PI, baseia-se nos 

extratos entregues pelo SINDSERM, onde são 

apresentadas as movimentações na conta do FUNDEF 
04/07/2017 - Atualizado em: 04/07/2017, 16:22Publicado por: Salomão Prado 

Após investigações realizadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Teresina (Sindserm) e encaminhadas a órgãos como o Ministério 
Público e Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), foram encontrados 
indícios de inúmeras irregularidades na utilização do recurso federal referente 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF) de Teresina. 

Por meio de contrato de cessão de crédito entre o município e o Banco do 
Brasil, exatos R$ 72.833.674,42 foram utilizados em transferências sem 
identificação do beneficiário, conforme extrato. O TCE-PI realizará julgamento 
sobre ação de improbidade administrativa e crime de responsabilidade contra o 
prefeito de Teresina, Firmino Filho, em audiência na próxima quinta-feira, dia 6, 
às 9h. 
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Firmino Filho (PSDB), eleito quatro vezes prefeito de Teresina (Foto: Reprodução/Internet) 

A medida cautelar divulgada pelo TCE-PI, baseia-se nos extratos entregues 
pelo Sindicato, onde são apresentadas as movimentações na conta do Fundef. 
Conforme a documentação, o dinheiro do Fundef foi depositado em 22 de 
setembro de 2016. Em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, as transferências 
e ordens bancárias não estão identificadas. A partir de fevereiro, as 
transferências passaram a ser identificadas no extrato e mostram repasses a 
órgãos e empresas sem relação com o magistério, para onde os recursos 
devem ser destinados. No extrato de junho de 2017, consta o saldo atual da 
conta. 

Os valores depositados no dia 22 de setembro do ano passado equivaliam a 
R$ 210.667.000,00. As operações identificadas como irregulares foram 
realizadas na mesma semana, de maneira a beneficiar, conforme identificados 
nos extratos da conta fornecidos pelo TCE-PI, empresas de propaganda, 
construtoras, Polícia Militar e uma igreja evangélica. As ordens de pagamento e 
transferências online chegam a ordem de R$ 164.975.477,37. 

A operação com o Banco do Brasil rendeu juros calculados em torno de R$ 18 
milhões e foi autorizada pela Câmara Municipal, sem a realização de licitação. 
A ação configura antecipação de receita ilegal, proibida pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, caracterizando improbidade administrativa. Mediante 
as alegações, o Ministério Público de Contas divulgou, por meia da 
procuradora Raissa Maria Rezende de Deus Barbosa, uma nova denúncia 
contra o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), no último dia 28. 

BLOQUEIO 

Atualmente, após pedido do Sindserm, a conta do Fundef está bloqueada para 
movimentações e o saldo é de R$ 54.498.314,03. O bloqueio solicitado se 
refere a 60% do valor total da conta que deveria estar em R$ 137.317.897,05 a 
serem destinados para pagamento de remuneração de profissionais do 
magistério, conforme lei que institui o Fundef. 

O caso está sendo acompanhado pela Rede de Controle da Gestão Pública do 
Piauí, formada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), TCU, Polícia 
Federal, Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público Federal e 
Advocacia-Geral da União (AGU), após o Sindserm ter procurado os órgãos 
responsáveis e apresentar a documentação. 

Firmino Filho deve ser notificado para apresentação de defesa mediante as 
acusações de improbidade administrativa, crime de responsabilidade e 
responder sobre a não realização de processo licitatório. O conselheiro 
responsável pelo caso é Alisson Felipe de Araújo. O Sindserm afirma que 
estará presente e convocará todos os servidores para a audiência no TCE-PI 
na quinta-feira (06). 
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Procuradora diz que PMT usou R$ 73 
milhões do Fundef na eleição e pagou até 
igreja 
4 JULHO, 2017 6:520 COMENTÁRIOS 

ATÉ IGREJA RECEBEU –  Na 
representação da procuradora Raíssa Barbosa  que culminou com o bloqueio dos 
recursos da venda dos precatórios do Fundef ,  ela informa que no saldo das 
contas só restaram R$ 54,5 milhões dos R$ 229 milhões que deveriam ir para a 

melhoria da Educação de Teresina.  O TCE determinou o bloqueio de todos os 
recursos ainda existentes da venda dos precatórios da Educação, assinada pelo 
prefeito Firmino Filho como Banco do Brasil. 

ENTENDA – A Prefeitura de Teresina conseguiu recuperar recursos do antigo 
Fundef (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) através de ação na 
Justiça Federal movida contra a União. Os recursos já estavam assegurados e 

seriam liberados pela Justiça através de precatórios, mas o prefeito Firmino Filho 
se apressou, negociou os recursos junto ao Bando do Brasil dando um prejuízo 
de R$ 18 milhões e aplicando em dinheiro para outros fins. 

Segundo a procuradora Raíssa Barbosa, dos R$ 174,5 milhões que já foram 

gastos pelo prefeito Firmino Filho,  R$ 72.833.674,42 foram usados durante o 
mês de setembro de 2016, mês que o dinheiro foi liberado após a venda dos 
precatórios e o mês de maior gastos de campanha que acabou resultando na 

eleição do prefeito Firmino. 

CADÊ DO DINHEIRO ?  – Os extratos bancários apontam diversos pagamentos 
e transferências efetuadas da conta do Fundef. Muitas das transferências e 

ordens bancárias não estão identificadas nos extratos. 

IGREJA, AGÊNCIAS DE PROPAGANDA … – Dentre os beneficiários pelos 
pagamentos com dinheiro que deveria ser exclusivamente usado na Educação, o 
Ministério Público de  Contas apontou pagamentos para diversas construtoras, 

para empresas de propaganda e, até , para a Igreja Batista. 

“No total foram constatadas retiradas na ordem de R$ 164.975.477,37 (Cento e 
sessenta e quatro milhões novecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e 
setenta e sete reais e trinta e sete centavos), através de ordens de pagamento 

ou transferências online, sendo algumas operações identificadas e entre os 
beneficiários estão construtoras, empresas de propaganda, casas de material de 

http://folhadebatalha.com.br/doc/24938
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construção, a polícia Militar do Piauí e até mesmo a Igreja Assembleia de Deus”, 

diz o texto da decisão do conselheiro substituto Allisson Felipe de Araújo.  (nos 
extratos aparece a Igreja Batista). 

O caso será apurado pela Rede de Controle da Gestão Pública do Piauí, formada 

pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), TCU, Polícia Federal, Controladoria-
Geral da União (CGU), Ministério Público Federal e Advocacia-Geral da União 
(AGU). Cabe a essas instituições agora a missão de recuperar para as contas do 

Fundef todo o dinheiro que foi usado de maneira ilícita, além das medidas 
judiciais e administrativas contra os responsáveis. 

O prefeito Firmino Filho ainda será comunicado oficialmente da decisão e terá 15 
dias para se defender. O Banco do Brasil será informado para que faça o bloqueio 

imediato dos recursos. 

www.codigodopoder.com 
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PORTAL CIDADE VERDE: http://cidadeverde.com/noticias/251202/kleber-montezuma-

critica-fabio-abreu-e-diz-que-nao-ha-seguranca-na-capital 

Kleber Montezuma critica Fábio Abreu e diz que 
não há segurança na capital 

 

O secretário Municipal de Educação, Kleber Montezuma, fez duras criticas ao secretário 
Estadual de Segurança Pública, Fábio Abreu, durante entrevista no Jornal do Piauí desta 
terça-feira (4).   

Kleber Montezuma, que estava ao vivo pela TV Cidade Verde, revelou que foram registrados 
pelo menos 500 assaltos a escolas municipais nos últimos quatro anos em Teresina. Para 
Montezuma, a Secretaria de Segurança 'não tem um planejamento para a cidade". 

"O que acontece em Teresina é uma verdadeira falta de planejamento do ponto de vista da 
Segurança Pública. Nós temos uma ausência completa, total e absoluta no que diz respeito 
a planejamento de Segurança Pública na cidade. Esses assaltos que nós tivemos nas 
escolas de Teresina, da prefeitura, não tem nada a ver com vigia, absolutamente nada, 
porquê em 2013 mais de 100 roubos aconteceram na escolas e tinha vigia. E quando tem 
vigia ele é o primeiro que se esconde, e ele tá certo. Em 2014 foram quase 200 assaltos e 
tinha vigia. É o primeiro que se esconde e repito que ele está certo", desabafa o gestor. 

O secretário provoca diretamente o Secretário de Segurança, Fábio Abreu, afirmando que 
a Polícia tem conhecimento até de quem seriam os possíveis autores dos repetidos crimes 
a escolas da capital. E que o que provoca a repetição dos crimes seria a impunidade, pois 
segundo ele, todos são menores de idade. Ele cobra um posicionamento firme do secretário 
para que dê esclarecimentos sobre os crimes. 

"Há relação direta é com a impunidade porquê esses assaltantes que roubam nas escolas 
da prefeitura e do Estado são quase todos menores de idade e eles estão buscando coisas 
para vender para um atravessador no próprio bairro para pegar o dinheiro e comprar pedra 
de craque. A Polícia sabe quem faz o assalto, que é menor, sabe nome de pai e da mãe os 
receptadores. A Polícia também sabe quem são os fornecedores de pedras de crack no 
bairro. Isso está tudo mapeado. O que falta é a sociedade se indignar por que ele é menor 
ele tem passaporte livre pra fazer isso. É importante a gente saber o secretário de Segurança 
Pública tem a dizer sobre esses assaltos. Sobre as pessoas que fazem os assaltos sobre 
quem recepciona e sobre os traficantes - não é o secretário de Educação que vai dar conta 
disso não quem dá conta de roubo e de assalto é a Secretaria de Segurança Pública do 
Piauí", declarou Kleber. 

Custos 

Em cálculo estimado pelo próprio secretário, baseado no último assalto registrado a uma 
escola do bairro Vila Bandeirantes, a Semec gasta em torno de R$ 5 mil para repor o que é 
roubado. Ele estima que essa conta é multiplicada pelo número de assaltos que acontecem 
em um ano, uma média de 100. "Esse dinheiro da reposição ele poderia estar sendo 
investido nas escolas  e o que eu acho muito mais sério do que o assalto e o valor do assalto 
é o silêncio da secretaria de segurança Pública do Piauí, porquê ela sabe quem rouba quem 
faz a receptação e é preciso que haja um mutirão e a justiça precisa ajudar nisso porquê 
99,99% dos que fazem isso são menores de idade, tem que haver uma punição tem que 
haver uma atitude porquê se não nem a igreja funciona e nem nada mais", voltou a criticar. 
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Kleber Montezuma apontou ainda a necessidade da instalação da cerca chamada 
concertina, que já foi instalada no muro de algumas escola, e é usada na proteção de 
penitenciárias do Estado. Para ele, o uso deste arame reforça ainda mais a situação crítica 
das escolas. "Eu estou com vergonha das escolas que a gente subiu um muro - colocou 
umas garras de ferro e agora nós utilizamos a concertina que é usado para as penitenciárias. 
Eu se fosse Secretário de Segurança do estado do Piauí ficaria com vergonha também", 
finalizou. 

Veja aqui resposta de Fábio Abreu sobre os ataques de Montezuma 

Rayldo Pereira 
rayldopereira@cidadeverde.com 
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Fábio Abreu reage e diz que 
Kleber Montezuma falha na 
educação básica 

 

O secretário Estadual de Segurança Pública, Fábio Abreu, reagiu às críticas feitas pelo 
secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, em entrevista ao Jornal do Piauí 
desta terça-feira (04). Fábio Abreu afirma que Kleber não participou de nenhuma das 
audiências, as quais foi convidado, para contribuir na elaboração do Plano de Segurança, 
que ele alega não existir para a cidade. Fábio acrescenta ainda que a Secretaria de 
Segurança divulgará dados que provam que o número de assaltos a escolas aumentou 
depois da retirada dos vigias pela Semec. 

"Eu sei que realmente não existia um planejamento, pois estamos finalizando o plano 
Estadual de Segurança Pública, mas ele como gestor foi convidado para participar desse 
plano e não compareceu. Foram duas plenárias realizadas em Teresina e no interior, a 
última no dia sete de junho e ele não apareceu a nenhuma. Outro ponto importante é que 
Policial Civil não é vigia de escola. Ele trabalha para o policiamento ostensivo e de urgência 
e eu provo a ele que a partir do momento que ele tirou os vigilantes das escolas foi que 
surgiu o aumento dos assaltos", enfatizou Fábio Abreu. 

O secretário de segurança defende que a culpa final pelos ataques é a própria educação 
municipal. O gestor avalia que existe uma "ineficácia do sistema educacional básico". "Ele 
falhou na educação em não transformar esse pessoal em marginais e isso é uma 
responsabilidade da prefeitura. Eu acho que ele como educador e gestor da Secretaria devia 
propor uma reeducação desses menores que é uma atribuição da prefeitura. Ele deve 
procurar esse menor não com visão punitiva, não é simplesmente lavar as mãos e dizer que 
a culpa é de alguém. A culpa é de quem falhou no processo educacional. É prefeitura, é 
secretário de Educação e se houve essa falha que ele participe do processo", completa 
Fábio Abreu. 

Quanto ao comentário feito por Kleber Montezuma, de que como gestor da Segurança ele 
teria vergonha de ver as escolas usando concertinas, arame utilizado em penitenciárias, 
Fábio Abreu responde afirmando que a vergonha deve ser de quem falhou na prevenção. 
"Essas pessoas não vêm de marte. Eles são oriundos da falha na educação básica. Eles 
não chegaram sequer a educação infantil. Ele esqueceu que a responsabilidade dele é com 
a criança e com uma péssima educação não vamos ter isso mesmo", reforça. 

O secretário de Segurança Pública informa que convocou o major Marcos 
Vinícius,  Comandante da Companhia Independente de Policiamento Escolar, e orientou 
que fossem realizadas rondas escolares não somente em escolas estaduais, mas que 
fossem estendidas às municipais. "Esse é o policiamento correto que é filosofia em qualquer 
lugar do mundo. O policiamento ostensivo nós fazemos, agora vigia de escola, os nossos 
soldados não serão", pontua. 
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O secretário completa afirmando que Kleber Montezuma ficará de fora do planejamento de 
Segurança, ao qual já foi convidado e recomenda ainda que o gestor procure se esclarecer 
melhor sobre a estrutura interna da prefeitura. "Acho que falta conhecimento a ele que a 
prefeitura tem uma Guarda Municipal. Se for o caso procuro o estatuto para ele ler e ele 
cobrar da própria guarda a proteção dos prédios públicos incluindo colégios. Ele não 
participará mais do planejamento de segurança pois se ele não participou de duas tratativas, 
se eu fizer três, quatro ele não vai participar. Ele precisa se esclarecer melhor na estrutura 
interna da própria prefeitura para não jogar as responsabilidades dele para os outros. Estou 
pronto para assumir as minhas responsabilidades", finalizou Fábio Abreu. 

Troca de farpas 

O secretário Municipal de Educação, Kleber Montezuma, foi falar sobre assaltos as escolas 
municipais e atacou a política de segurança do secretário Fábio Abreu. Segundo 
Montezuma, não existe planejamento na cidade para combater a violência. Veja matéria 
completa aqui.   

Rayldo Pereira 
rayldopereira@cidadeverde.com 
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