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Piauí 

Contas do Fundef de Teresina podem ser 
bloqueadas novamente 

Se a decisão for efetivada, o prefeito Firmino Filho (PSDB) não vai 
estar autorizado a utilizar os recursos existentes na conta. 
ISABELA DE MENESES 
14/11/2017  11h03 - atualizado 12h18 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) 

protocolou hoje (14), um pedido de cumprimento da decisão do Juiz Titular 

da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, João Gabriel Furtado Baptista. A 

decisão determina que seja bloqueado 60% do precatório do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (Fundef) em Teresina. 

Se a decisão for efetivada, o prefeito Firmino Filho (PSDB) não vai estar 

autorizado a utilizar os recursos existentes na conta, mesmo com a última 

decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), no dia 09 

de novembro, que desbloqueou as contas do Fundef da capital. As contas 

estavam inacessíveis desde o dia 07 de julho deste ano. 

 Foto: Ascom Prefeito 

Firmino Filho 
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A nova decisão busca “garantir a aplicação dos recursos repassados aos 

Municípios na educação básica pública e melhorar a formação e o salário 

dos profissionais da educação, com subvinculação dos recursos da 

educação ao cumprimento estrito da legislação quanto à destinação”. 

Dessa maneira, o Sindserm considera que com o acompanhamento do 

Ministério Público Estadual, e com denúncias sendo apuradas no Ministério 

Público Federal e na própria Polícia Federal, que pode exigir o cumprimento 

da decisão da Justiça Estadual, que foi publicada em junho deste ano. 

Caso o bloqueio seja efetivado, todo o valor atual da conta deve ser 

bloqueado, já que a quantia representa um valor inferior aos R$ 

137.317.897,05 milhões referentes aos 60% do valor inicial. O Sindserm, 

também, já denunciou o uso de mais de R$ 72 milhões do precatório às 

vésperas das eleições de 2016. 
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Geral 

SINDSERM pede urgência no cumprimento de

decisão judicial para novo bloqueio em conta d

oFundef 
Como previsto em lei, 60% do precatório deve ser aplicado na remuneração
 deprofissionais do magistério e 40% em manutenção e ensino 
Fonte: Ascom Sindserm | Editor: Da redacão14/11/2017 11:33 

Palácio da Cidade, sede da prefeitura de TeresinaFoto:Arquivo 

O Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) 
protocolou nestaterça-
feira, 13, pedido de cumprimento de uma decisão do Juiz Titular da 2ª Vara dos Feitos 
daFazenda Pública, João Gabriel Furtado Baptista, para o bloqueio de 60% do precató
rio do Fundo deManutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza
ção do Magistério (Fundef) emTeresina. Com a efetivação de tal decisão, a prefeitura 
de Teresina não poderá utilizar os recursosexistentes na conta, mesmo após a última 
decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI)do dia 9 deste mês. 

A decisão expedida pela Justiça Estadual visa “garantir a aplicação dos recursos repas
sados aosMunicípios na educação básica pública e melhorar a formação e o salário do
s profissionais daeducação, com subvinculação dos recursos da educação ao cumprim
ento estrito da legislaçãoquanto à destinação”. Com o acompanhamento do Ministério 
Público Estadual, e com denúnciassendo apuradas no Ministério Público Federal e na 
própria Polícia Federal, o SINDSERM exigiu ocumprimento da decisão da justiça estad
ual, publicada em junho deste ano. 

Como previsto em lei, 60% do precatório deve ser aplicado na remuneração de profissi
onais domagistério e 40% em manutenção e ensino. No caso de Teresina, mediante in
vestigações edenúncias levantadas pelo SINDSERM, foi verificado que os recursos nã
o foram aplicados naEducação e sim repassados a empresas privadas. O valor do pre
catório era de R$ R$ 228.863.161,75,dos quais restam R$ 34.685.457,40. 
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Mediante os valores atualizados, com a efetivação do bloqueio, todo o valor atual da c
onta deve serbloqueado, visto que consta um valor inferior aos R$ 137.317.897,05 mil
hões referentes aos 60% dovalor inicial. 

O SINDSERM já denunciou o uso indevido de mais de R$ 72 milhões do precatório às 
vésperas daseleições de 2016, além do prejuízo em cerca de R$ 18 milhões em juros 
de operação de crédito(como afirmado na denúncia) firmada com o Banco do Brasil de
 maneira ilegal. O Sindicatoprotocolou denúncia também na Polícia Federal a respeito 
de crime contra as finanças públicas quepode ocasionar em até dois anos de prisão pa
ra os envolvidos, incluindo o prefeito de Teresina,Firmino Filho (PSDB). 

Na Polícia Federal o sindicato protocolou o relatório conclusivo dos técnicos da IV Dire
toria daAdministração Municipal (DFAM/TCE-
PI), que caracterizou a ocorrência de crime contra as finançaspúblicas, para o qual a le
i prevê até dois anos de prisão para os envolvidos, incluindo o Prefeito deTeresina, Fir
mino Filho (PSDB) e o secretário de educação, Kleber Montezuma. 
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Sindicato protocola documento e solicita 

novo bloqueio em conta do Fundef em 

Teresina 

A última decisão do Tribunal de Contas do Piauí desbloqueou o Fundef. Caso efetivado a 

decisão, o fundo poderá ser bloqueado novamente 

 

 
Por Redação ClubeSAT, Fonte: Redação 

14 de Novembro de 2017 às 11:11 

O Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) protocolou nesta 

última segunda-feira, 13, pedido de cumprimento de uma decisão do Juiz Titular da 2ª Vara dos Feitos da 

Fazenda Pública, João Gabriel Furtado Baptista, para o bloqueio de 60% do precatório do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) em 

Teresina. 

O documento foi protocolado na 1º Vara dos Feitos da Fazenda Pública. Caso efetivado a decisão, o 

prefeito de Teresina, Firmino Filho, não poderá utilizar os recursos existentes na conta, mesmo após 

a última decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) do dia 9 deste mês. 

 

A decisão expedida pela 2° Vara em 12 de junho destaca “garantir a aplicação dos recursos repassados 

aos Municípios na educação básica pública e melhorar a formação e o salário dos profissionais da 

educação, com subvinculação dos recursos da educação ao cumprimento estrito da legislação quanto à 

destinação”. 
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De acordo com a lei, 60% do precatório deve ser aplicado na remuneração de profissionais do magistério 

e 40% em manutenção e ensino. Em teresina, o Sindicato afirmou que os recursos não foram aplicados na 

Educação e sim repassados a empresas privadas. O valor do precatório era de R$ R$ 228.863.161,75, dos 

quais restam R$ 34.685.457,40. Além da denúncia do uso indevido de R$ 72 milhões do precatório às 

vésperas das eleições de 2016. 

Confira o documento na íntegra: 

  

  

 

 
 
 


