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“Ser o Banco de todos os 

brasileiros”
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Propósito CAIXA
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São 26.082 pontos de atendimento nos Municípios

com 56.500 empregados CAIXA nas agências

Estamos presentes nos seus Municípios
Rede de Atendimento

SEV

349

Agências

4.160

SEG + SEH

113

Lotéricas

13.095

CCAs

8.827

GIHAB

GIGOV

87



Saneamento, Infra e Mobilidade

Habitação

Modernização da Gestão

Soluções CAIXA

Repasse e Convênios OGU

Aumento da Capacidade de Investimento

Câmbio para Empréstimos Externos



FINISA CAIXA

Financiamento para modernizar e 

ampliar a infraestrutura do seu Município. 

• Objetiva apoiar financeiramente os  

investimentos realizados pelo Ente Público.

• Financiáveis: Investimentos classificados 

como Despesas de Capital.

Saneamento, Infra e Mobilidade



Saneamento para todos
• Setor público e setor privado;

• Saneamento destinado a universalização e à 

melhoria dos serviços;

Pró Transporte
• 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.

Pró-Cidades

• Uso de tecnologia para cidades 

inteligentes.

• Qualificação do espaço público;

• Democratização e qualificação 

dos equipamentos públicos

• Estímulo à utilização de imóveis 

vazios e ociosos.

• Ações voltadas ao perímetro 

urbano.

Saneamento, Infra e Mobilidade



*Município deve ter aderido ao PEF – Plano de 

Promoção do Equilíbrio Fiscal (em regulamentação).

CAPAG Endividamento
Limite 
da RCL

A Qualquer % 12%

B Menor ou igual a 60% 8%

B
Maior que 60% e 
menor ou igual a  

150%
6%

B Superior a 150% 4%

C* Qualquer % 3%

Nas operações de crédito a proposta deve atender a LC 178/2021:

DÍVIDA CONSOLIDADA

RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA (RCL)

ENDIVIDAMENTO

Saneamento, Infra e Mobilidade



ASSISTÊNCIA TÉCNICA CAIXA
De ponta a ponta

✓ A CAIXA conta com equipe técnica 

especializada que pode auxiliar seu 

município.

✓ Assistência Técnica com foco nos contratos de 

repasse e financiamento, nas áreas de 

infraestrutura, saneamento, mobilidade 

urbana, habitação e melhoria da gestão.

Saneamento, Infra e Mobilidade

✓ Representante CAIXA nos Municípios.



Pré- Contratação

• Apoio ao Crédito Futuro: auxílio para obtenção 

de cálculo da CAPAG STN e Rating CAIXA

Contratação

• Apoio no preenchimento de Carta Consulta, do 

SADIPEM e documentos

Prestação de Contas

• Informações para prestar contas

Desembolso

• Apoio no preenchimento dos documentos para 

liberação dos recursos

Assistência Técnica CAIXA - crédito



Repasse e Convênios OGU

✓ Acesso por meio de Sistemática dos 

Ministérios ou Emendas

Parlamentares/de Bancada.

✓ CAIXA atua como Agente Financeiro.

✓ Indicar a CAIXA na Plataforma + 

Brasil.

✓ Possibilidade de Contratação do 

CAIXA Políticas Públicas.

Convênios de Transferências de 

Recursos e Transferências Especiais*

Contratos de Repasse do OGU

✓ Acesso por meio de Sistemática dos 

Ministérios ou Emendas de Bancada.

✓ CAIXA atua como Mandatária da 

União.

✓ Capacitação e Assistência Técnica das 

equipes técnicas na operacionalização 

dos contratos de repasse.

*



Modernização da Gestão

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.

CUSTOMIZAÇÃO

✓Atendimento às
necessidades específicas
da Prefeitura.

CAPILARIDADE

✓72 unidades 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)

DIFERENCIAIS CAIXA

CAIXA Políticas Públicas



Habitação

• Pró-Moradia – FGTS

• Programa Casa Verde Amarela *

• Financiamento para o Setor Privado: Apoio à 

Produção de Empreendimentos:

✓ Indicação dos mutuários pelo município e/ou;

✓ Doação ou venda de terreno de propriedade 

do município e/ou;

✓ Infraestrutura e equipamentos públicos 

executados pelo município com recursos do OGU 

ou de financiamento.

* Criada pela Medida Provisória (MP) 996/2020. Regulamentação para a adesão (Faixa I) 
em elaboração pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR).



Necessidade de 
indicar Instituição

para fazer o Câmbio
dos Recursos

Municípios contratam
Financiamento em 
moeda estrangeira

A CAIXA faz a 
conversão do 
câmbio e o 

registro
gratuitamente

Câmbio CAIXA

Câmbio para Empréstimos Externos

Se interessou? Entre em contato 
com o Superintendente de Governo



Aumento Capacidade Investimento

CFURH - Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos

Arrecadação e 

PIX na CAIXA

Processamento 

da Folha na 

CAIXA

Sistema de 

Licitações CAIXA

Aplicação em 

Fundos de 

Investimentos da 

CAIXA



Capacitação do GMC
Gerente Municipal de Convênios e Contratos de Repasse

Empregado da Prefeitura Municipal, designado pelo Prefeito, para aturar como ponto focal da CAIXA e 

responsável por acompanhar e agilizar o andamento dos contratos e convênios que os Municípios tem com a 

CAIXA.

CAPACITAÇÃO

Oficinas de Assistência Técnica
Cursos presenciais e à distância da CAIXA para gestores e servidores municipais, com temas como contratos de 

financiamento, repasse do OGU, transferências de benefícios sociais, entre outros.

Universidade CAIXA Poder Público 
https://universidade.caixa.gov.br/poderpublico/

Cursos a distância para gestores e servidores do Município em temas como inovação, melhoria de processos, 

parcerias público-privadas e desenvolvimento pessoal.

https://universidade.caixa.gov.br/poderpublico/


• SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO

• GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - GIGOV

• REPRESENTANTE CAIXA NO MUNICÍPIO

Contatos e Informações

Acompanhamento de Recursos:

https://webp.caixa.gov.br/siurb/ao/pag/index.asp

Site da CAIXA:

https://www.caixa.gov.br/poder-publico

Universidade CAIXA Poder Público:

https://universidade.caixa.gov.br/poderpublico/

https://webp.caixa.gov.br/siurb/ao/pag/index.asp
https://www.caixa.gov.br/poder-publico
https://universidade.caixa.gov.br/poderpublico/


O Banco de 

todos

os brasileiros


