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Piauí 

TCE-PI decide que precatórios do Fundef são 
exclusivos para Educação 

Os precatórios do Fundef serão aplicados integralmente na 
área da Educação. 
VITOR FERNANDES 
22/09/2017  18h23 - atualizado 18h23 

     

O conselheiro substituto Alisson Araújo votou e o pleno do Tribunal de 

Contas do Piauí, decidiu nesta sexta-feira (22), pela aplicação integral 

dos recursos dos precatórios do extinto Fundef (atual Fundeb) na área 

da Educação, com a distribuição de 60% para os profissionais do 

magistério e 40% para outras despesas. O Fundeb é o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação. 

 Foto: Divulgação O Pleno do TCE-PI 

tomou decisão na manhã desta sexta-feira (22). 

“Acredito que o Tribunal de Contas não deve se ater a discussão de 

como deve ser aplicado esses 60%, se para os profissionais que estão 

atuando ou para os trabalharam na época, pois essa questão deve ser 

decidida pelo Judiciário”, ponderou o conselheiro. 
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Para Alisson, essa decisão foi correta e evita processos na Justiça 

tratando sobre esses assuntos. “O Tribunal teve uma postura 

coerente, técnica e cumpriu sua função de proteger o erário e evitou 

que novas obrigações surgissem com questionamentos judiciais dessa 

natureza”, afirmou. 

Em seu voto o relator determinou a criação de duas contas vinculadas, 

uma para o depósito dos 60% que não deve ser movimentado até o 

pronunciamento judicial sobre a definição da aplicação desse recurso 

e outra para o depósito e movimentação dos 40%. 

A posição do conselheiro relator, ganhou apoio de outros três 

membros do Tribunal de Contas. Os Conselheiros Abelardo Vilanova, 

Kennedy Barros e o conselheiro substituto Delano Câmara acolheram 

integralmente o voto de Alisson. 

O conselheiro Kléber Eulálio foi o único a discordar do 

relator: “Acredito que os recursos devem ser direcionados a Educação 

da forma como convier para cada Prefeitura, sem determinação de 

percentual para professor ou outros gastos”. 

A decisão proferida pelo TCE hoje servirá como referência para o 

julgamento dos processos individuais de cada municípios. 

Atualmente, mais de 30 municípios piauienses estão com os 

precatório do Fundef bloqueados, entre eles, Teresina.  
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DECISÃO 

TCE-PI DECIDE QUE RECURSOS DO 

FUNDEF DEVEM SER USADOS APENAS 

NA EDUCAÇÃO 
TRIBUNAL DECIDIU QUE GESTORES NÃO PODEM USAR DINHEIRO DOS 

PRECATÓRIOS DO ANTIGO FUNDEF EM OUTRA ÁREA QUE NÃO SEJA A 

EDUCAÇÃO 

22/09/2017 13:11 - Atualizado em 22/09/2017 15:56 

Conselheiro Alisson 

Araújo foi o relator do caso (Foto: Jailson Soares/PoliticaDinamica.com) 

Em uma sessão plenária que lotou o plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) nesta sexta-

feira (22), a maioria dos conselheiros votou pela vinculação dos recursos do antigo Fundef 

exclusivamente à área da educação. Conforme a decisão, 60% dos recursos vão para uma conta e 

ficam retidos para o magistério. Os outros 40% vão para outra conta, podendo os prefeitos fazerem a 

aplicação em qualquer ação, desde que no âmbito da educação. 

O dinheiro é oriundo de montantes que não foram repassados a contento nos anos de 2000 a 2006. 

Nesse período, o governo federal se equivocou e depositou nas contas das prefeituras um valor 

abaixo do que deveria ser pago. Agora, as prefeituras têm direito às indenizações acumuladas, mas 

não havia definição de como e em quais áreas o dinheiro seria usado. Por conta disso, os valores 

atualmente encontram-se bloqueados.  

A Associação Piauiense de Municípios (APPM) defendia que todos os prefeitos municipais fossem 

autorizados a usar os recursos para qualquer finalidade, mesmo fora da educação. O placar da 

votação no TCE-PI ficou em 4x1. Apenas o conselheiro Kléber Eulálio divergiu da maioria e chegou 

a ser vaiado por representantes do sindicato dos servidores que assistiam a sessão. A reação foi 

repreendida pelo próprio Kléber e por colegas do tribunal.  
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Servidores da Educação durante a sessão 

(Foto: Jailson Soares/PoliticaDinamica.com) 

O relator Álisson Araújo votou estipulando que os prefeitos abram as duas contas: em uma delas os 

60% destinados ao magistério ficarão retidos até decisão posterior do Poder Judiciário, não podendo 

os gestores mexerem no dinheiro. Já os 40% que vão para a outra conta devem ser usados na 

educação, mas para isso os prefeitos precisam apresentar um plano de aplicação e as Câmaras 

aprovem lei municipal autorizando a inclusão no orçamento. 

“O Tribunal hoje prestou um grande serviço à sociedade piauiense. Os 60% ficarão depositados e 

intocados, até que haja um pronunciamento judicial final dispondo sobre o direito dos profissionais 

da educação, se ele existe ou não e, caso exista, quem serão os contemplados, se os profissionais que 

laboraram no passado ou os que no momento estão trabalhando. Mas em qualquer dos casos a 

garantia do cumprimento dessas obrigações estará preservada, por conta do depósito nessa conta dos 

60%”, explicou Álisson Araújo. 

Sinésio Soares comemorou decisão do 

TCE (Foto: Jailson Soares/PoliticaDinamica.com) 

SINDICATO COMEMORA 

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindserm), Sinésio Soares, avaliou a decisão 

como uma vitória parcial, pois avalia que a questão vai parar no Poder Judiciário.  

“É mais um passo nessa corrida que não é de velocidade, mas de resistência. Esses recursos de R$ 91 

bilhões dos precatórios do Fundef no Brasil inteiro têm interesses escusos por trás. Derrubamos isso 

aqui nesse espaço. O TCE que é um órgão normativo, administrativo, deu uma posição 

importantíssima para nossas ações na Justiça Federal”, falou. 
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Prefeitura de Teresina lança edital com 368 vagas para professor substituto 

A taxa de inscrição custa R$ 50 e remuneração é de R$ 2.103,17 para 30 horas semanais. 

Inscrições estão abertas entre 25 de Setembro e 06 de Outubro 

 

Por G1 PI 

22/09/2017 15h00  Atualizado 22/09/2017 15h00 

 

Prefeitura abre teste seletivo para professores (Foto: Divulgação/Prefeitura) 
A Prefeitura de Teresina publicou nesta sexta-feira (22) edital de processo seletivo 

que visa preenchimento de vagas para cargo de professor substituto da Secretaria 

Municipal de Educação (Semec). Estão sendo disponibilizadas 344 vagas destinadas 

a professores dos anos iniciais da Educação Básica e Educação Infantil. 

São oferecidas ainda 18 vagas para candidatos com necessidades especiais. A 

remuneração é de R$ 2.103,17 para 30 horas semanais. Veja edital aqui. 

As inscrições para os interessados em atuarem na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano poderão ser feitas no período de 25 de 

setembro a 06 de outubro, somente pela internet, no site do NUCEPE. A taxa de 

inscrição de R$ 50 deverá ser paga por meio de boleto bancário junto ao Banco do 

Brasil ou aos seus correspondentes bancários. 

O processo seletivo constará de prova objetiva a ser aplicada no dia 29 de outubro, 

com resultado final previsto para o dia 17 de novembro. 

Entre os requisitos para ocupar o cargo estão às condições de ser brasileiro ou 

naturalizado, maior de 18 anos e não ter registro de antecedentes criminais nem 

vínculo empregatício com os governos federal, estadual ou municipal. 

Os aprovados serão contratados por tempo determinado, em Regime Especial, com 

carga horária de trabalho de 30 horas/semanais, substituindo docentes com licença e 

estagiários. As vagas serão ocupadas de acordo com a demanda da Semec. 
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TCE-PI define forma de 
aplicação dos precatórios do 

Fundef 
Em seu voto o relator determinou a criação de duas contas 

vinculadas, uma para o depósito dos 60% que não deve ser 

movimentado até o pronunciamento judicial 
22/09/2017 - Atualizado em: 22/09/2017, 16:05Publicado por: Nataniel Lima 

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) decidiu na manhã desta 

sexta-feira (22/09) sobre a aplicação dos recursos  dos precatórios do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef)  para os municípios piauienses. O relator do processo, conselheiro 

substituto Alisson Araújo  votou pela aplicação integral dos recursos  na área da 

educação, com a distribuição de 60% para os profissionais do magistério e 40% para 

outras despesas. 

 

TCE-PI define forma de aplicação dos precatórios do Fundef (Foto: Divulgação) 

“Acredito que o Tribunal de Contas não deve se ater a discussão de como deve ser 

aplicado esses 60%, se para os profissionais que estão atuando ou para os trabalharam 

na época, pois essa questão deve ser decidida pelo Judiciário”, ponderou o conselheiro 

durante seu relato. 
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Em seu voto o relator determinou a criação de duas contas vinculadas, uma para o 

depósito dos 60% que não deve ser movimentado até o pronunciamento judicial sobre a 

definição da aplicação desse recurso e outra para o depósito e movimentação dos 40%. 

Também decidiu que o gestor deve apresentar um Plano de Aplicação de Recursos para 

os 40% restantes dos valores recebidos, e que os prefeitos comprovem a efetiva 

autorização legislativa para aplicação esses recursos. Em seu voto recomendou que os 

gestores se abstenham de pagar os honorários advocatícios com recursos oriundos do 

Fundef. 

 

Sessão contou com a participação de envolvidos na Fundef (Foto: Divulgação) 

O conselheiro Kléber Eulálio discordou do relator sobre a subvinculação “Acredito que 

os recursos devem ser direcionados a Educação da forma como convier para cada 

Prefeitura, sem determinação de percentual para professor ou outros  gastos”. 

Os conselheiros Abelardo Vilanova, Kennedy Barros e o conselheiro substituto Delano 

Câmara acolheram o voto integral do relator, sendo aprovado pelo Plenário. A decisão 

proferida pelo TCE hoje servirá como referência para o julgamento dos processos 

individuais de cada municípios. 

Para o conselheiro substituto Alisson Araújo, o TCE-PI fez um grande serviço à 

sociedade piauiense. “O Tribunal teve uma postura coerente, técnica e cumpriu sua 

função de proteger o erário e evitou que novas obrigações surgissem com 

questionamentos judiciais dessa natureza”, afirmou. 
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TCE-PI define forma de aplicação dos precatórios 

do Fundef 
Por Redação Portal AZ24 de Setembro de 2017, 12:42 

O Pleno do TCE-PI decidiu sobre a aplicação dos recursos  dos 
precatórios do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) para os 
municípios piauienses, na sexta-feira (22). O relator do processo, 
Conselheiro substituto Alisson Araújo  votou pela aplicação 
integral dos recursos  na área da Educação, com a distribuição 
de 60% para os profissionais do magistério e 40% para outras 
despesas. 

Foto/Divulgação 
Ascom TCE-PI 
“Acredito que o Tribunal de Contas não deve se ater a discussão 
de como deve ser aplicado esses 60%, se para os profissionais 
que estão atuando ou para os trabalharam na época, pois essa 
questão deve ser decidida pelo Judiciário” ponderou o 
conselheiro durante seu relato. 

Em seu voto o relator determinou a criação de duas contas 
vinculadas, uma para o depósito dos 60% que não deve ser 
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movimentado até o pronunciamento judicial sobre a definição da 
aplicação desse recurso e outra para o depósito e movimentação 
dos 40%. 

Também decidiu que o gestor deve apresentar um Plano de 
Aplicação de Recursos para os 40% restantes dos valores 
recebidos, e que os prefeitos comprovem a efetiva autorização 
legislativa para aplicação esses recursos. Em seu voto 
recomendou que os gestores se abstenham de pagar os 
honorários advocatícios com recursos oriundos do Fundef. 

O conselheiro Kléber Eulálio discordou do relator sobre a 
subvinculação “Acredito que os recursos devem ser direcionados 
a Educação da forma como convier para cada Prefeitura, sem 
determinação de percentual para professor ou outros  gastos”. 

Os conselheiros Abelardo Vilanova, Kennedy Barros e o 
conselheiro substituto Delano Câmara acolheram o voto integral 
do relator, sendo aprovado pelo Plenário. A decisão proferida 
pelo TCE hoje servirá como referência para o julgamento dos 
processos individuais de cada municípios. 

Para o conselheiro substituto Alisson Araújo, o TCE-PI fez um 
grande serviço à sociedade piauiense. “O Tribunal teve uma 
postura coerente, técnica e cumpriu sua função de proteger o 
erário e evitou que novas obrigações surgissem com 
questionamentos judiciais dessa natureza”, afirmou. 

 

 

 

 

 


