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DELFIM MOREIRA ESTÁ EM UMA
DAS PIORES POSIÇÕES EM
RANKING CONTÁBIL E FISCAL
Entre as 853 cidades mineiras, Delﬁm Moreira
está na 726ª posição no Ranking da Qualidade
da Informação Contábil e Fiscal do Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro (Sincoﬁ). Pág. 02

CONVÊNIO COM AMASP
TRARÁ EFICIÊNCIA
PARA PREFEITURA
O Decreto Federal 173 impede-nos de
qualquer tipo de aumento de gasto,
inclusive com mão de obra. Convênio
supre necessidades.
Pág. 03

SUPERÁVIT X
HERANÇAS
Caixa deixado contrasta com
obras inacabadas e dívidas.
Pág. 03

FAZENDA
A Secretaria Municipal de Fazenda compreende a Contabilidade,
Tesouraria, Tributos, Licitação, Compras e Convênios.
A gestão anterior nos deixou um sistema informatizado e integrado
entre os departamentos de contabilidade, tesouraria, tributos, almoxarifado, obras/transportes, licitação, compras e recursos humanos.
Trata-se da empresa Habeas Data de Belo Horizonte, adquirido em
2019. Infelizmente, o sistema vem causando alguns contratempos no
Portal da Transparência, Prestações de Contas e nos Relatórios Gerados.
No ranking da qualidade da informação contábil e ﬁscal no Siconﬁ
(Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), dos 853 municípios de Minas Gerais estamos na seguinte classiﬁcação: 726ª. Faça a consulta em ranking-municipios.tesouro.gov.br.
Outra grande diﬁculdade foi a má distribuição do orçamento para
2021. Estamos remanejando-o por redução/anulação, superávit ﬁnanceiro e excesso de arrecadação, levando em consideração que só
podemos remanejá-lo em 25% do total do Orçamento conforme Lei nº
1448 de 28 de dezembro de 2020. Em vista do exposto, já estamos
organizando e planejando nosso Orçamento de 2022.
O orçamento legado para o ano de 2021 foi de R$ 24.608,992,00. Tivemos um superávit ﬁnanceiro de R$ 5.526.695,60. Esse valor está distribuído em diversas fontes de recursos entre as Secretarias Municipais.
Acreditamos que esse crédito foi produto do ano atípico e do descontrole das Secretarias Municipais de 2020. Muitas obras, por exemplo,
estão inacabadas e necessitando de manutenção, como calçamentos,
estradas, limpeza pública, prédios públicos, praças, quadras de esportes, ginásios poliesportivos, escolas, prédios da saúde, maquinários e
veículos.

Delﬁm Moreira está em 726ª entre 853 cidades de Minas Gerais no ranking da Siconﬁ, a pior
cidade na microrregião. Maria da Fé é a 5ª em todo o Estado. (Fonte: Terouro Nacional)

Pág. 02

ANO PROMETE DIFICULDADES
O nosso trabalho tem sido facilitado
devido ao respaldo do departamento
jurídico e a contratação de um consultor técnico proﬁssional em compras e
licitação e pela implantação do sistema de compras eletrônico através do
pregão eletrônico e o primeiro certame
será no dia 10/05/2021 (objeto: Aquisição de suplemento alimentar e derivados do leite para atender os pacientes
que precisam de tais dietas).
Logo estaremos contratando um prestador de serviço técnico de contabilidade e tesouraria. Não nos esquecemos de capacitar os nossos funcionários. Alguns já estão fazendo cursos de
capacitação e aprimoramento.
Referente ao setor de Tributos informamos que o pagamento do Alvará de
Licenciamento foi prorrogado para
01/07/2021 e para o IPTU ainda não
temos prazo deﬁnido. Informamos
ainda que a dívida ativa (IPTU, Alvará e
outros tributos não recebidos) encontrada dos últimos 5 anos é de R$
272.895,90.

carência poderá ser suprimida com o
referido convênio.
Por ﬁm, acreditamos que o ano de 2021
não será fácil. Basta observar os aportes municipais, estaduais e federais.
Temos que estar preparados para o
que vem por aí.
Informações:
1 - Os empenhos (despesas públicas)
da gestão do ano de 2019 estão pendentes para arquivamento. Motivo:
faltando assinaturas de liquidação de
despesas do prefeito, secretários, contador e controle interno.
2 - Dívida encontrada de Precatórios e
Cumprimento de Sentença Judiciária
de Gestões anteriores totalizam o valor
de R$ 326.393,18.

O convênio da Prefeitura com a Associação dos Municípios da Microrregião
do Alto do Sapucaí (AMASP) irá facilitar
muito o trabalho de todas as secretarias, através do corpo técnico do órgão
citado. O Decreto Federal 173 nos
impede de qualquer tipo de aumento
de gasto, inclusive com mão de obra,
tão necessária para a manutenção e
reparos diversos no município. Essa

Fernando José Magalhães
da Silva
Secretário Municipal de Fazenda
fazenda@delﬁmmoreira.mg.gov.br

Convênio com AMASP dará mais eﬁciência em alguns serviços da Prefeitura.
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