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Sindserm acusa Firmino de licitações fraudulentas e pede prisão do 
gestor 

Prefeitura disse que está tranquila quanto às acusações do sindicato. 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Teresina (Sindserm) informou que a Polícia Federal 

instaurou um inquérito para investigar o prefeito de 

Teresina, Firmino Filho (PSDB). 

A denúncia é referente à utilização de recurso federal, 

através da antecipação do precatório do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF).  

 
Firmino Filho, prefeito de Teresina. (Foto: Cidade Verde) 

Para a entidade, “há irregularidades na utilização do 

precatório e envolvimento em licitações fraudulentas. O 

argumento é baseado no relatório da Diretoria de 

Fiscalização das Administrações Municipais (DFAM) do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI)”. O 
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sindicato diz também que já entrou com um pedido de 

prisão contra o gestor.  

O presidente do Sindserm, Sinésio Soares, explica o teor 

da denúncia: "O prefeito pagou R$ 18 milhões ao Banco do 

Brasil pela antecipação de apenas três meses e recebeu R$ 

210 milhões. Assim, gastou R$ 72 milhões na semana que 

antecedeu a eleição que ele venceu no primeiro turno. 

Dentre os gastos do Prefeito e do Secretário de Educação, 

Kleber Montezuma(PSDB), os técnicos da DFAM, no TCE, 

já verificaram quatro licitações fraudulentas com as 

empresas: Belazarte, CET SEG, ADV/6 Propaganda e Plug 

Propaganda e Marketing. Por isso o sindicato pediu a 

prisão do Prefeito”, explica o sindicalista. 

Em nota, a Prefeitura Municipal de Teresina esclareceu: “A 

Prefeitura de Teresina está tranquila quanto a isso. Tudo 

foi feito dentro da legalidade, seguindo, inclusive, os 

padrões da assessoria jurídica do Banco do Brasil, o 

acompanhamento da Justiça Federal e aprovação, 

autorização e liberação [dos recursos] pelo Tribunal de 

Contas do Estado”.   
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Piauí 

Firmino Filho reajusta salários de servidores de Teresina em 3% 

O SINDSERM alega, porém, que o percentual necessário de aumento é de 

mais de 40%, conforme cálculos de uma economista contratada pelo sindicato. 

VITOR FERNANDES 

DE TERESINA 

22/05/2018  09h45 - atualizado 10h33 

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, pretende reajustar o salário dos 

servidores públicos municipais de Teresina em 3%. Ele já enviou à 

Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar, em caráter de 

urgência. 

• Foto: Josefa Geovana / Viagora

Prefeito de 

Teresina, Firmino Filho 

Firmino Filho considera esse ser um grande reajuste, já que, segundo 

ele, o índice é maior que o da inflação dos últimos 12 meses. Porém, a 

diretora jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos de Teresina 

(SINDSERM), Daniele Brito, fala que o percentual necessário de 
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aumento é de mais de 40%, conforme cálculos de uma economista 

contratada pelo sindicato. Segunda ela, os trabalhadores estão sem 

mudança salarial há dois anos. 

“A gente está com dois anos sem ter reajuste salarial. O prefeito Firmino 

(PSDB) não faz o que diz a Constituição”, disse Daniele. 

Essa e outras reivindicações são pautas dos servidores públicos da 

capital que estão em greve e começaram um acampamento em frente à 

prefeitura no dia 15 de maio. 

A Prefeitura de Teresina informa que, com a aprovação do projeto 

pelos vereadores, nenhum servidor receberá menos de R$ 1.133.  Os 

reajustes serão pagos retroativo ao mês de maio, data-base na 

prefeitura. O impacto na folha de pagamento será de R$ 1,6 milhão.  

“Em um momento em que as principais cidades do país lutam para, pelo 
menos, pagarem em dia seu funcionalismo, a Prefeitura de Teresina, 
além de sempre honrar esse compromisso com o pagamento na data 
estabelecida no seu calendário anual, também dá esse reajuste acima da 
inflação do período”, ressalta Francisco Canindé Dias, secretário 
municipal de Administração e Recursos Humanos (SEMA).  

Ele destaca que todos os gestores da prefeitura vêm trabalhando para 
manter o equilíbrio financeiro, reduzindo despesas e melhorando a 
gestão dos recursos sem afetar os serviços oferecidos à população.  A 
mensagem encaminhada à câmara ressalta que a prefeitura está 
empenhada em, dentro dos limites legais possíveis, conceder os 
reajustes. 
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Polícia Federal abre inquérito para investigar prefeito Firmino 
Filho 

Gestor teria aplicado de forma irregular recursos federais 
Da Redação do Portal AZ22 de Maio de 2018, 08:00 

A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar o prefeito 
Firmino Filho. A informação foi repassada pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm).  

De acordo com o sindicato, a investigação se refere à denúncia feita 
em 2017 a respeito da utilização de recurso Federal, por meio de 
antecipação do precatório do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF). 

Prefeito Firmino Filho (Wilson 

Nanaia/Portal Az) 

De acordo com a entidade, “há irregularidades na utilização do 
precatório e envolvimento em licitações fraudulentas. O argumento é 
baseado no relatório da Diretoria de Fiscalização das Administrações 
Municipais (DFAM) do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-
PI)”. Os sindicalistas ressaltam ainda que já entraram com pedido de 
prisão do prefeito Firmino Filho.   

“O prefeito pagou R$ 18 milhões ao Banco do Brasil pela antecipação 
de apenas três meses e recebeu R$ 210 milhões. Assim, gastou R$ 72 
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milhões na semana que antecedeu a eleição que ele venceu no 
primeiro turno. Dentre os gastos do Prefeito e do Secretário de 
Educação, Kleber Montezuma(PSDB), os técnicos da DFAM, no TCE, já 
verificaram quatro licitações fraudulentas com as empresas: 
Belazarte, CET SEG, ADV/6 Propaganda e Plug Propaganda e 
Marketing. Por isso o sindicato pediu a prisão do Prefeito”, adianta o 
presidente do Sindserm, Sinésio Soares. 

Outro lado 
Ao Portal AZ, a Prefeitura de Teresina informou que ainda não foi 
notificada. Mas antecipou que não há irregularidades a respeito da 
utilização dos recursos federais. 

“A Prefeitura de Teresina está tranquila quanto a isso. Tudo foi feito 
dentro da legalidade, seguindo, inclusive, os padrões da assessoria 
jurídica do Banco do Brasil, o acompanhamento da Justiça Federal e 
aprovação, autorização e liberação [dos recursos] pelo Tribunal de 
Contas do Estado”.   

 

 

 


