
Em resposta ao questionamento da Prefeitura Municipal de Datas/MG sobre as prestações de 

contas dos recursos do FNDE a Empresa V & S Assessoria informa que vem trabalhando da 

melhor maneira possível para solucionar todos os problemas em relação as prestações de 

contas do município de DATAS/MG, inclusive prestando contas de alguns problemas da gestão 

anterior.  

No caso especifico tivemos um problema com a senha de acesso ao SIGPC e ao solucionar 

fizemos a transmissão das prestações de conta do PNATE – Programa Nacional de Transporte 

Escolar que foi feita no dia 30 de agosto e posteriormente fizemos a transmissão do PNAE – 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. No caso do PNATE as parcelas suspensas durante o 

período de não envio da prestação de contas foram pagas no dia 03/09/2018, já as parcelas do 

PNAE deveram cair ate o final do mês ou inicio do outro. Porém temos alguns pontos a citar: 

Primeiro os recursos do PNAE se torna um subsidio que sabemos perfeitamente que não 

custeia os 100%  alimentação escolar municipal, prova disso que as escolas não pararam de 

fornecer os alimentos aos seus alunos. 

Segundo ponto o atraso em prestações de contas do FNDE podem ocorrer por inúmeras 

variáveis e não especificamente por INCAPACIDADE DE UM SERVIDOR MUNICIPAL OU 

EMPRESA, no entanto podemos verificar que ano a ano o FNDE prorroga os prazos de 

prestações de contas, destes mesmo programas, por reconhecer as dificuldades dos 

municípios em faze-la. Exemplo disso foi que, no ano passado, as prestações de contas foram 

prorrogadas até 20 de agosto e 04 de outubro para os conselhos emitirem pareceres. 

Portanto, reafirmamos que fizemos o que era possível neste município. Seguindo  buscando 

projetos inéditos para a melhoria da vida de cada cidadão sem observar o viés partidário. 

Temos inúmeros projetos em andamento realizado pela empresa: 

 O projeto de Prótese Dentária está aguardando publicação de portaria. Projeto 

iniciado em São Gonçalo do Rio Preto sendo um dos únicos da região elaborado pela 

empresa V & S Assessoria até então nenhum outro havia. 

 Efetuamos os projetos de custeio na área da saúde, onde mais de R$ 460.000,00 já 

foram direcionados para o custeio das atividades do setor. 

 Elaboramos os projetos de equipamentos para as Unidades de Saúde sendo 3 Projetos 

para aquisição de equipamentos sendo: Um no valor de R$ 100.000,00 ; outro de R$ 

150.000,00 e um de R$ 100.000,00. 

 Elaboramos os projetos para aquisição de consultórios odontológicos um para sede e 

outro para o Palmital aguardando pagamento. 

 Orientamos as equipes de atenção primária para as avaliações do PMAQ que a partir 

de outubro receberam mais de 8 mil reais a mais nos recursos de custeio mensais. 

 EMAD e EMAP projeto inédito na micro região ou até mesmo na macro Diamantina já 

aprovado aguardando publicarem a portaria. Será um projeto em consorcio entre os 

municípios de Datas, Gouveia e Presidente Kubstchek. Serão R$ 40.000,00 reais 

mensais para contratação de uma equipe para o atendimento domiciliar. ( medico, 

enfermeiro, auxiliares, e outros) 



 São inúmeros projetos em execução que, muitas vezes, a população ainda não tem 

conhecimento do trabalho realizado. Caminhão, tratores agrícolas, implementos 

agrícolas, pavimentações, projetos na área de educação para construção, reforma e 

ampliação, aquisição de equipamentos para assistência social projetos que estão em 

fase final. Alguns ainda não foram pagos, devido ao atual cenário politico brasileiro,  

mas que não retirou da empresa todo o esforço para elaboração. 

 

Também fizemos desde o meio do ano passado uma reprogramação na utilização dos 

recursos auxiliando o município a utilizar os recursos dos diversos programas evitando 

ao máximo os impactos da grave crise financeira em que passa os municípios 

brasileiros. 

 

Portanto entendo os questionamentos são plausíveis e corretos, tanto de toda 

população, quanto do poder legislativo. Mas não poderíamos deixar de esclarecer 

alguns pontos no que tange a ataques a moral e imagem da empresa. Nos colocamos a 

disposição para buscar os melhores projetos para o município , além de estarmos 

disponíveis a qualquer cidadão ( que ocupe ou não cargo legislativo) para auxilia-los 

em projetos que visem o desenvolvimento do município.  Acima de tudo não 

prestamos serviços a uma gestão, mas sim ao município. Evitando conflitos políticos 

que não é a missão da empresa.  

 

ATT  

 

V & S Assessoria, Gestão e Projetos LTDA 

 

 

 


