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Prefeito Firmino Filho é alvo de inquérito da Polícia Federal 
A PF investiga se o gestor desviou recursos federais para usar na campanha de 

2016. 

 

Prefeito Firmino Filho. Foto: Lucas Dias/GP1 

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, é alvo de inquérito da Polícia 

Federal que está investigando supostas irregularidades com os recursos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valoziração do Magistério (FUNDEF). A denúncia foi realizada pelo 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM), 

de que o gestor desviou recursos federais para usar na campanha de 

reeleição em 2016. 

Segundo a denúncia, o município teria recebido recursos em forma de 

precatório para a manutenção do ensino e pagamento dos professores 

da rede municipal. Nisso, o gestor realizou a antecipação do recurso, no 

valor de R$210 milhões de reais, gastando R$72 milhões na semana que 

antecedeu a eleição, e pagando apenas R$18 milhões ao Banco do 

Brasil. Estão sendo investigadas também quatro licitações suspeitas de 

fraude com as empresas BELAZARTE, CET SEG, ADV/6 Propaganda e 

PLUG Propaganda e Marketing.  

O SINDSERM também entrou com o pedido de prisão preventiva de 

Firmino, mas até o momento não foi aceita. Na próxima segunda-feira, 

21, o presidente do Sindicato irá depor na sede da Polícia Federal, para 

dar maiores informações sobre o caso. 
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NEGOCIAÇÃO 

 

Servidores municipais seguem com greve e exigem negociação 

 

Para esta quinta-feira, (24/05), a partir das 8h, está programado um ato público na 
Câmara Municipal. 
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O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM), junto 
com a categoria, decidiram nesta quarta-feira, (23/05), seguir com a greve, que 
já dura a 14 dias e estão exigindo uma negociação salarial. Para esta quinta-
feira, (24/05), a partir das 8h, está programado um ato público na Câmara 
Municipal. 

A greve tem forte adesão de servidores de variados setores, como: trabalhadores 
das Unidades Básicas de Saúde, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), do Hospital de Urgências de Teresina (HUT), do Laboratório Raul 
Bacelar, de hospitais, escolas, farmácia e almoxarifados centrais, Lineu Araújo, 
de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), servidores administrativos, agentes 
de portaria, dentre outros. 

Diante do movimento grevista, o prefeito Firmino Filho (PSDB) enviou à Câmara 
de Vereadores uma proposta de reajuste salarial aos servidores de 3%, 
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percentual considerado pela categoria inferior às perdas salariais, que chegam 
a mais de 40%. 

Além disso, o Sindserm garante que há dois anos a categoria não recebe 
reajuste salarial e os alguns vencimentos são inferiores a um salário mínimo. 

ATO PÚBLICO 

O ato público que acontecerá nesta quinta-feira (24/05), cobrará dos vereadores 
uma mediação para a abertura da negociação sobre a pauta da greve. Além 
desta ação, um acampamento diário em frente à sede do Palácio da Cidade é 
mantido como tentativa de pressionar a gestão do município para que receba a 
categoria. 
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Greve de servidores municipais continua e categoria exige negociação sobre reajuste 

  

Os servidores públicos municipais de Teresina decidiram na manhã de hoje (23) pela 
continuidade da greve que já dura 14 dias. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Teresina (SINDSERM) afirma que nenhum canal de negociação foi aberto para discussão 
do reajuste salarial e das demais pautas e o movimento continua por tempo indeterminado. 
Um ato público será realizado nesta quinta-feira (24), a partir das 8h, na Câmara Municipal.   

O prefeito Firmino Filho (PSDB) enviou à Câmara de Vereadores uma proposta que reajusta 
o salário de servidores em 3%, valor inferior às perdas salariais da categoria que chegam a 
mais de 40%. Desde o ano passado o reajuste não é concedido, atitude contraditória ao que 
prevê a Constituição Federal que garante o aumento anual. Os servidores municipais estão 
há dois anos sem receber reajuste e alguns vencimentos são inferiores a um salário mínimo.  

No ato marcado para esta quinta-feira, o SINDSERM deverá cobrar dos vereadores uma 
mediação para a abertura da negociação sobre a pauta da greve. Além desta ação, um 
acampamento diário em frente à sede do Palácio da Cidade é mantido como tentativa de 
pressionar a gestão do município para que receba a categoria. 

O movimento tem adesão de diversos setores envolvendo trabalhadores das Unidades 
Básicas de Saúde, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Hospital de 
Urgências de Teresina (HUT), do Laboratório Raul Bacelar, de hospitais, escolas, farmácia 
e almoxarifado centrais, Lineu Araújo, de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
servidores administrativos, agentes de portaria, dentre outros. 

A Prefeitura de Teresina informou, através de sua assessoria de imprensa, que "o valor do 
reajuste foi concedido baseado na capacidade orçamentária e financeira do município e que 
é superior a inflação acumulada no período". 

Disse também que "mesmo diante da limitação de recursos, a Prefeitura de Teresina está 
concedendo o reajuste, coisa que outras capitais do Nordeste, com exceção de Recife, 
Fortaleza e Salvador, não conseguiram fazer. O reajuste no salário dos servidores 
municipais de Teresina vai aumentar a folha de pagamento da Prefeitura em R$1,6 milhão 
e que é preciso trabalhar para manter o equilíbrio financeiro do município, para não 
prejudicar a oferta de serviços à população. 

Ainda segundo a PMT, com o reajuste concedido, nenhum servidor municipal receberá 
menos que R$ 1.133". 

  

Da Redação 
redacao@cidadeverde.com 
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Servidores realizam audiência com vereadores para reivindicar 
reajuste salarial 

A categoria está em greve há 15 dias e pede o reajuste salarial 
de 2017 que não foi realizado 
Por Laura Parente24 de Maio de 2018, 12:20 

Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Teresina (Sindserm) realizaram na manhã desta quinta-feira (24) 
uma audiência com os vereadores na Câmara Municipal de Teresina. 
A categoria, que está em greve há 15 dias, dentre outras 
reivindicações, pede o reajuste salarial de 2017 que não foi realizado. 
 
“Aguardávamos que a Câmara fizesse uma intermediação entre o 
Palácio da Cidade e a categoria que se encontra em greve há 15 dias. 
Então não houve nenhum diálogo aqui também. O prefeito apenas 
mandou a ordem e seus serviçais da Câmara de Vereadores fizeram o 
que tinham que fazer. Votaram rapidamente, houve uma tentativa de 
adiamento da segunda votação por alguns vereadores, mas isso 
também não passou”, explica o presidente do Sindserm, Sinésio Sares. 
Segundo Sinésio, alguns dos vereadores da câmara não apoiam o 
movimento dos servidores públicos. 
 
“Nós temos todos os nomes de vereadores que são contra a categoria 
e nós vamos divulgar isso amplamente porque são contra os 
servidores e contra o serviço público municipal. A categoria já decidiu 
que continua em grave e tem uma próxima assembleia na quarta-
feira”, explica. 
 
Sinésio conta que não houve o reajuste salarial da categoria no ano de 
2017 que no ano de 2018 o ajuste foi o mínimo. 
 
“Tem problemas de reagentes no Raul Bacelar, problemas nas 
ambulâncias do SAMU, não foi regulamentada a profissão de condutor 
de ambulância, não houve gratificação do Raul Bacelar”, explica 
Sinésio sobre as outras reivindicações da categoria. 
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Câmara de Teresina aprova 
reajuste de 3% em meio a 
protesto de servidores 
A Câmara de Vereadores de Teresina aprovou projeto de lei que reajusta em 3% o salário 
dos servidores municipais. A votação ocorreu em meio a protesto dos servidores que 
queriam uma audiência pública para discutir o valor do reajuste. Os parlamentares deixaram 
o plenário em meio a vaias. 

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Sinésio Soares, afirma que a greve 
continua. Os servidores estão há 10 dias com o movimento de parar as atividades em 
protesto contra o reajuste que eles consideram pequeno. 

"Isso é uma vergonha. Não tivemos oportunidade de diálogo. O prefeito mandou o projeto 
porque sabe que os súditos aqui aprovam tudo. Esses vereadores não fazem nada a não 
ser obedecer ao prefeito", disse Sinésio. 

A vereadora Graça Amorim (PMB) voltou a defender o reajuste. Segundo ela, o prefeito 
mostra responsabilidade com as finanças.  

O impacto com o reajuste na folha de pagamento será de R $1,6 milhões. O reajuste já deve 
ser pago na folha de maio. 

"O que adianta o prefeito conceder um reajuste maior do que o que pode pagar. Correria o 
risco de atrasar os salários. Não adianta jogar para a plateia. É preciso ter responsabilidade", 
declarou. 

A oposição também reagiu ao reajuste. O vereador Dudu afirmou que 3% não compensa o 
não reajuste de 2017. 

"No ano passado não teve nada de reajuste. E agora eles apresentam essa proposta 
vergonhosa de 3%. É preciso pedir desculpa para os servidores", declarou. 

 
Lídia Brito 
lidiabrito@cidadeverde.com 
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Servidores em greve da Prefeitura fazem manifestação na Câmara de 
Teresina 

Sindicato reclama que o aumento de 3% proposto pela Prefeitura não abrange toda 
a categoria e perda salarial é de 43,65% 

 quinta, 24 de maio de 2018 às 10:05 

 

Servidores municipais de Teresina estão 

há 13 dias de greve. (Foto: Vitor Sousa / Portal O Estado) 

Membros Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) 

foram à sessão da Câmara Municipal que aconteceu na manhã desta quinta-feira 

(24/05), reivindicar melhores condições de trabalhos e aumento salarial. Os 

servidores já estão há 13 dias de greve e não tiveram reuniões de negociações com 

a Prefeitura.  

"Nós estamos há treze dias em greve, exatamente porque a pauta de reivindicações 

foi protocolada duas vezes na Prefeitura e o prefeito não abriu nenhuma reunião de 

negociação. A nossa perda salarial já foi calculada por uma economista contratada 

pelo Sindserm e o resultado é de 43,65%", informou a diretora de assuntos jurídicos 

do Sindserm, Daniele Brito.  

Além das questões salariais e condições de trabalho, os servidores também estão 

lutando por mudanças de nível, titulação e contra o assédio moral no trabalho. 

Ainda de acordo com Daniele Brito, o reajuste salarial de 3% proposto pela 

Prefeitura não é geral, funcionando apenas para os servidores que trabalham nos 

gabinetes. 
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