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Rede CAIXA para atendimento:

• Superintendência de Rede – SR

Superintendente Executivo de Governo – SEG

Superintendente Executivo de Habitação – SEH

Superintendente Executivo de Varejo – SEV
 104 Agências
 414 Lotéricas 
 285 Correspondentes Bancários

• Gerência de Filial de Governo – GIGOV

• Gerência de Filial de Habitação – GIHAB



Rede CAIXA para atendimento:

• Superintendência de Rede – SR

SR Recife – Paulo Corrêa Nery

SR Vale do São Francisco – Santiago Pereira



Rede CAIXA para atendimento:

• Superintendente Executivo de Governo – SEG

SEG Recife – Maria Cláudia Vasconcelos

SEG Caruaru – Marco Aurélio Avelar Jr.

SEG VSF – Alexandre Vinícius Almeida de Souza



Rede CAIXA para atendimento

• Superintendente Executivo de Habitação – SEH

SEH Recife – Marcelo Maia de Almeida

SEH VSF – Rogério Alves da Costa



Rede CAIXA para atendimento

• Gerência de Filial de Governo – GIGOV

GIGOV Recife – Cláudio Freitas Gonçalves

GIGOV Caruaru – Lucia Gonçalves de Moraes
 REGOV Petrolina – Rafael Arruda de Mattos



Rede CAIXA para atendimento

• Gerência de Filial de Habitação – GIHAB

GIHAB Recife – Rodrigo Quental Feitosa

GIHAB Caruaru – Izabela Brandão V. de Souza
REHAB Petrolina – José Luis O. Silva



Crédito

OGU

Auxílio

Emergencial

Parcerias CAIXA
Estado de Pernambuco



Modernização da 
Gestão

OGU, Saneamento e 
Infraestrutura

Fundo a Fundo e 
Quota

RPPS
Programas Sociais 

Municipais
Habitação

Soluções CAIXA



Mandatária da União
• Verifica o cumprimento das normas definidas pelos Ministérios 

Gestores e da legislação vigente (PI nº 424/2016, alterada pela PI nº 
558/2019):

 Verifica a compatibilidade entre as peças técnicas

 Acompanha a execução da obra/serviço

 Analisa a documentação financeira e autoriza o desbloqueio de 
recursos para pagamentos

 Analisa e aprova a prestação de contas do contrato de repasse

Contratos de Repasse -
OGU



Como funciona
• Município cadastra a proposta na Plataforma + Brasil:

A descrição do objeto não pode ser alterada após a contratação            
(área de intervenção/licença ambiental)

• Ministério seleciona a proposta e encaminha para CAIXA

• CAIXA realiza os procedimentos para contratação

• Município apresenta os documentos – inserção na Plataforma + Brasil:

 Institucionais, jurídicos, técnicos e ambiental

 Processo licitatório

 Boletins técnicos de acompanhamento da obra/serviço (atestados pelo responsável 
técnico)

 Notas fiscais e comprovantes de pagamento

• CAIXA realiza as análises, vistorias de obra e autorização de 
desbloqueio

Contratos de Repasse -
OGU



Pontos de Atenção
• Toda documentação deve ser inserida na Plataforma +Brasil

• A descrição do objeto não pode ser alterada após a contratação – nota de 
empenho

• As peças técnicas devem manter compatibilidade entre si

• Cláusula Suspensiva: até 30 de novembro do ano seguinte ao da contratação 
(exceto para aquisição de equipamentos)

• Publicação do Edital de licitação somente após conclusão da análise do projeto 
pela CAIXA

• Não é permitida reprogramação (CR até R$1,5 milhões)

• Restos à Pagar: até 30 de junho do segundo ano do empenho

Contratos de Repasse -
OGU



Pontos de Atenção
• Crédito de recursos pelo Ministério é efetuado somente após a conclusão da 

análise da licitação pela CAIXA

• A autorização de início da obra ocorre após o crédito de recursos (CR até R$1,5 

milhões)

• O 1º pagtº deve ocorrer até 180 dias do crédito

• As vistorias da engª da CAIXA são realizadas conforme os marcos de cada 
contrato (definidos pela PI nº 424/2016)

• São realizados desbloqueios intermediários conforme solicitação do município 
(mediante prestação de contas da parcela anterior)

• Obra paralisada (90 dias sem desbloqueio de recursos):

 180 dias – início da Tomada de Contas Especial (TCE)

Contratos de Repasse -
OGU



Assistência Técnica para o 
Município

Representante CAIXA

Gratuito: funcionário da CAIXA que atende os municípios para tirar 

dúvidas e ajudar a encontrar soluções, e sem custo

Parceria: atende todas as secretarias e atua principalmente em 

conjunto com o GMC – Gestor Municipal de Convênios e Contratos

Agilidade: os documentos podem ser revisados pelo RC 

antes de protocolar na CAIXA, economizando tempo



Celeridade para os contratos
Gestor de Contratos e Convênios

Integração: servidor escolhido pelo município para 

interagir com a CAIXA e as secretarias no intuito de dar 

celeridade aos processos

Conhecimento: a CAIXA vai realizar capacitação 

exclusiva para os GMC poderem aprender e desenvolver 

as atividades

Formalização: ofício para GIGOV assinado pelo 

prefeito com o nome, e-mail e telefone do seu GMC



• Capacitação do Gestor de Convênios e Contratos -
GMC

Empregado da Prefeitura Municipal que tem como atribuição 
acompanhar e agilizar o andamento dos contratos e convênios com a 
CAIXA

• Oficinas de Assistência Técnica

Cursos ao vivo presenciais e à distância para capacitar os servidores 
municipais na operação e entregas de engenharia de contratos de 
repasse e financiamento, bem como nos programas sociais.

• Universidade CAIXA Poder Público

Cursos sob demanda para todos os servidores públicos do município 
em diversos temas como inovação, melhoria de processos, 
desenvolvimento pessoal e outros.

Capacitação



www.caixa.gov.br

Informações e Conhecimento

• Acompanhamento das Obras

• Universidade CAIXA Poder Público

• Capacitação Plataforma +Brasil

http://www.caixa.gov.br/


Saneamento e 
Infraestrutura

FINISA CAIXA
• Financiamento para modernizar e ampliar a 
infraestrutura do seu Município. 

• Seu objetivo é apoiar financeiramente os  
investimentos realizados pelo Ente Público.

• Financiáveis: Investimentos classificados como 
Despesas de Capital.

• Refinanciamento de Dívidas, contraídas 
exclusivamente na CAIXA.



Saneamento para 
todos
• Financiamento setor público e setor privado;

• Saneamento destinado a universalização e à melhoria dos serviços 
públicos;

Pró Transporte
• Financiamento setor público e setor privado;

• Infraestrutura do transporte coletivo urbano, mobilidade urbana e 
acessibilidade.

Pró Moradia
• Moradia adequada e infraestrutura habitacional para população em 

vulnerabilidade com rendimento familiar mensal de até 3 Salários-
Mínimos.

Saneamento e 
Infraestrutura



A CAIXA apoia o Município na implementação de Políticas Públicas por meio da 
prestação de serviços de análise, acompanhamento, assessoria e consultoria, 

relacionados às atividades de engenharia, arquitetura, trabalho social e operacional.

PERSONALIZAÇÃO

Abordagem
individualizada

Foco na realidade local
Adequação à

complexidade dos
projetos.

CAPILARIDADE

72 escritórios de
governo em todo o país.

SINGULARIDADE

 Quadro técnico
especializado em
assessoria

Gestão e manutenção
do SINAPI (Referência de
Custos)

Gestão proativa junto
aos clientes e
fornecedores.

RECONHECIMENTO

Know-How (24 anos de
atuação na
implementação de
Políticas Públicas)

Reconhecimento de
órgãos de controle

CREDIBILIDADE/ 
EXCELÊNCIA

200 mil contratos de
repasse desde 1996 (R$
144,8 bi)

3,5 mil contratos de
Financiamento (R$ 130,6
bi em empréstimo)

DIFERENCIAIS CAIXA

Modernização da 
Gestão

CAIXA Políticas Públicas



Modernização da 
Gestão

CAIXA Políticas Públicas
Modalidades



Modernização da 
Gestão

CAIXA Políticas Públicas

Intervenção
Assessoramento Técnico 
CAIXA Políticas Públicas

Município

Pavimentação asfáltica em ruas de 
diversos bairros de Novo Hamburgo

Acompanhamento de Obra Novo Hamburgo/RS

Obras de infraestrutura em complexo 
esportivo em Macapá, com recursos de 

Transferências Especiais

Análise Técnica de 
Engenharia e Vistoria Final

Macapá/AP

Capacitação em Engenharia de Custos -
SINAPI

Oficina de Capacitação Indaiatuba/SP

PPP: Estruturação do projeto de 
concessão do Sistema de Abastecimento 

de Água Engenho Maranhão, no 
Pernambuco

Assistência Técnica
Estado do 

Pernambuco



• Estruturação do projeto;

• Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental 
(EVTEA)

• Interlocução com os projetistas e consultores ao longo da 
estruturação.

• Análise de edital de licitação e minuta do contrato.

• Assessoramento ao processo de audiência e consulta pública e 
Licitação;

IDENTIFICA necessidades
ESTUDA demandas
ESTRUTURA projetos
GERA oportunidades
PROMOVE transformação 
social

Modernização da 
Gestão

Parcerias Público 
Privadas



Iluminação Pública

Resíduos Sólidos

Saneamento Ambiental

PARCEIROS

ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA

17 6.0 MM 17 769 MM

projetos
População 

beneficiada

Municípios 

atendidos
Investimento total 

previsto

RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

(PROJETOS-PILOTO)

04 2.01 MM 19 529 MM

projetos
População 

beneficiada

Municípios 

atendidos
Investimento total 

previsto

SANEAMENTO 

AMBIENTAL

05 1.39 MM 05 681 MM 

projetos
População 

beneficiada

Municípios 

atendidos
Investimento total 

previsto

Total 26 projetos 9.4 MM 41 1.98 BI

Modernização da 
GestãoParcerias Público 

Privadas

Posição: OUT/2020



Modernização da 
Gestão

*Rastreabilidade de recursos e transferências municipais, e possibilidade de acesso aos fundos 

premiados da CAIXA para aplicar os recursos logo que creditados.



Modernização da 
Gestão

• Com a Cobrança CAIXA o cidadão pode efetuar 
utilizando somente o CPF nas unidades lotéricas.

• Com o serviços de arrecadação na CAIXA, o 
pagamento pode ser realizado pela internet e também 
e também em mais de 20 mil postos de atendimento, 
com críticas de vencimento, validade e repartições das 
receitas.

Conte com a CAIXA para fazer a arrecadação e cobrança 
do seu município.

A CAIXA é o banco com maior 
capilaridade do país <<

Arrecadação e Cobrança 
Bancária



Fundo a Fundo 
e Quota

Vantagens
• Abertura automática das contas;

• Contas individualizadas por 
Blocos de Financiamento;

• Contas isentas de tarifas;

• Contas não alcançáveis por 
bloqueios judiciais.

A Caixa atua com os recursos 
destinados à saúde e à educação, 
transferindo os valores do Fundo 

Nacional de Saúde e do Quota Salário 
da Educação.



RPPS

PEM CAIXA
Assessoramento aos gestores dos RPPS

211
1

c/RPPS

557
0

Municípi
osB

ra
si

l
A caixa é líder desse mercado com mais de 50% 
dos valores investidos e possui as soluções:

Investimentos
Portfólio mais completo do mercado RPPS

RECAD CAIXA
Recadastramento de servidores ativos e 
inativos

Avaliação Atuarial



Programas Pactuados ao Bolsa 
Família
Integração de programas locais ao Bolsa Família, 
ampliando o valor pago ou aumentando a cobertura 
do programa.

R$ 210 
mi
Aos 

beneficiários

1,8 mi
Parcelas

B
ra

sil

Os municípios podem utilizar a expertise e a rede 
da CAIXA para pagar benefícios aos seus 
cidadãos:

Programas Próprios dos 
Municípios
Programas criados por legislação específica nos 
quais a CAIXA customiza o serviço conforme a 
necessidade local.

Programas Sociais 
Regionais



Habitação

• Pró-Moradia – FGTS

Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários
Produção e Aquisição de Conjuntos Habitacionais
Desenvolvimento Institucional

• Programa Casa Verde Amarela *

• Apoio à Produção de Empreendimentos com 
doação ou venda de terreno de propriedade do 
Poder Público Local.

* Criada pela Medida Provisória (MP) 996/2020 de 25 de agosto de 2020, em 
regulamentação pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR).



O Banco de 
todos
os brasileiros



Recepção CAIXA


