
 
 

GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO FINANCEIRA – GTFIN 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GTFIN-CAS/CSE 

 
Período: 01/05 a 07/06/2021 

 

A Comissão de Ações Solidárias (CAS) continua firme no propósito de 

ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, em decorrência do COVID 

19.  

O Grupo de Gestão Financeira (GTCOM/CAS), a partir de meados do mês 

de maio, passou a registrar uma quantidade de 83 pessoas cadastradas, para o 

recebimento de auxílio alimentação, por meio das doações de cestas básicas. 

No período de 01 de maio a 07 de junho de 2021, o Grupo de apoio 

logístico (GTAL/CAS) fez a entrega de doações de cestas básicas para 72 

pessoas em situação de vulnerabilidade devido ao COVID 19. Destas, vinte e 

uma (21) são funcionários do serviço terceirizado, uma (1) pessoa é da 

comunidade externa e cinquenta (50) são estudantes do CSE/UFSC; sendo que 

dois estudantes receberam duas cestas, totalizando 72 cestas distribuídas. 

Estas doações correspondem ao décimo primeiro lote de doações financeiras.  

 

Tabela de Prestação de Contas

Tipo 
Doações 

Financeiras 
Período Valor 

Cestas 

Básicas 

11º lote 56 01/05 a 07/06 R$ 5.040,00 72 

Total 56  R$ 5.040,00 72 

 

Cabe informar que seguindo os princípios da administração pública, o 

GTFIN faz a gestão das doações, mas não tem nenhum contato com o dinheiro 

em espécie.  



As doações de cestas básicas são efetuadas por meio de depósito 

bancário em favor do Supermercado “É de Casa”. Convém informar também 

que a cesta básica possui valor de R$ 70,00. 

O GTFIN realiza a gestão financeira das doações à luz da Portaria nº 

044/CSE/2020, de 25 de maio de 2020, a qual institui e normatiza o 

funcionamento da CAS/CSE. Também suas ações estão alinhadas ao Plano 

estratégico operacional (PEO/CAS/CSE). Os referidos documentos são 

disponibilizados no portal de comunicação da unidade, no link: 

https://cse.ufsc.br/comissao-de-acoes-solidarias-cas/comissao-de-acoes-

solidarias-cas-documentos/ 

O GTFIN se coloca à disposição para maiores informações que se fizerem 

necessárias.  

 

 

 

 

Prof. Dr. Cleyton de Oliveira Ritta – Depto. de Ciências Contábeis  
Coordenador do GTFIN – CAS/CSE/UFSC 
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