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Contexto Pandemia - Covid -19

1. A CAIXA chegou a R$ 5 bilhões em contratações para as micro e pequenas empresas

2. Liberação de R$ 3 bilhões em orçamento em linhas destinada s a Santas Casas e Hospitais

3. Volume de contratações nas linhas chegou a R$ 1,8 bilhões e m 2020.1

4. A região Norte/Nordeste foi destaque no Brasil em contrat ações de Caixa Hospitais: R$ 451 milhões em contratações

5. Em Pernambuco o número de contratações na linha de hospita is chegou a R$ 50,6 milhões

6. Pausa de 120 dias para as linhas Caixa Hospitais e Caixa Gir o SUS

7. Pausa de 90 dias para as demais linhas empresariais

8. Isenção IOF estendida até 02/10 (Decreto 10.414)

9. MP 958: Dispensa da exigência de apresentação de algumas c ertidões



� Objetivo: Conceder capital de giro às entidades filantrópicas (matriz e ou filiais) e filiais de entidades

não filantrópicas conveniadas com o SUS e que tenham recursos financeiros a receber do MS por

prestação de serviços ao SUS*.

� Faturamento: Micro, pequenas (até 84 meses), médias e grandes empresas (até 120 meses).

� Condições de prazo e taxa:

i. Taxas de juros de 0,80% a.m. para prazos de até 60 meses**

ii. Taxas de juros de 0,87% a.m. para prazos de até 120 meses**

iii. Carência de até 06 meses, com pagamento apenas dos juros

iv. Operação PRÉ-FIXADA

CAIXA HOSPITAIS

*Há mais de 12 meses
**Taxas de juros sujeito a alteração



� Garantias

i. Recursos SUS recebidos pela entidade*

ii. Recebíveis de cartões de crédito

iii. Aplicação financeira

iv. Recebíveis de planos de saúde

� Definição do valor da operação: o valor máximo de contratação é calculado a partir da

margem consignável informada pelo MS, por meio do ofício de Margem Consignável, que tem

como limite 35% da média aritmética simples do faturamento mensal da entidade nos últimos 12

meses, referente aos serviços prestados ao SUS.

CAIXA HOSPITAIS



� Objetivo: Conceder capital de giro às entidades não filantrópicas conveniadas com o SUS* e que

tenham recursos financeiros a receber do MS** por prestação de serviços ao SUS.

� Faturamento: Micro, pequenas (até 84 meses), médias e grandes empresas (até 120 meses).

� Condições de prazo e taxa:

i. Taxas de juros negociada sujeita ao resultado da análise de risco

ii. Carência de até 06 meses, com pagamento apenas dos juros

iii. Operação PRÉ-FIXADA

CAIXA GIRO SUS 

*Matriz
**Há mais de 12 meses



� Garantias

i. Recursos SUS recebidos pela entidade*

ii. Recebíveis de cartões de crédito

iii. Aplicação financeira

iv. Recebíveis de planos de saúde

v. Alienação de imóvel

� Definição do valor da operação:

� Até 35% da média aritmética simples do faturamento mensal da entidade nos últimos 12 meses,

referente à prestação de serviços ao SUS

� Até 20% da média aritmética simples do faturamento mensal da entidades nos últimos 12

meses, referente à prestação de serviços às operadoras de plano de saúde

CAIXA GIRO SUS 



Informações adicionais relevantes

1. Licença ambiental

2. Avaliação de risco

3. Tarifa de contratação/customização

4. Obrigações especiais*

5. Data de vencimento das operações

*Folha



� Objetivo: Linha de crédito concedida no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios.

� Faturamento: MEI e empresas com faturamento bruto igual ou inferior a R$ 4,8 MM em 2019.

� Condições de prazo e taxa:

i. 1,25% a.a. + SELIC (0,29% a.m.)

ii. Prazo total 36 meses, sendo 08 meses de carência e 28 de amortização

PRONAMPE 



� Garantias

i. Aval de TODOS os sócios - 100% do valor da operação

ii. Fundo garantidor – 100% do valor da operação

� Definição do valor da operação:

Recursos limitados à 30% da receita apurada no exercício de 2019, dentro da capacidade de

pagamento aprovada pela CAIXA

PRONAMPE



Informações adicionais relevantes

1. Impedimento quanto à utilização para liquidação de outras operações pré-existentes

2. Tarifa de contratação ISENTA

3. Empresa DEVE manter o quantitativo de empregados em númer o igual ou superior ao verificado na

data de publicação do Programa (19/05/2020)

4. Recursos são limitados



� Objetivo: Parceria estratégia CAIXA-SEBRAE para possibilitar o acesso às operações de crédito a

MEI, micro e pequenas empresas com garantia proveniente do Fundo de Aval às Micro e Pequenas

Empresas.

� Faturamento: MEI e empresas com faturamento bruto igual ou inferior a R$ 4,8 MM em 2019.

� Condições de prazo e taxa:

FAMPE  

*Taxas de juros sujeito a alteração



� Garantias

i. Aval dos sócios - 20% do valor da operação

ii. Fundo garantidor – 80% do valor da operação

� Definição do valor da operação*:

i. MEI > limitado a R$ 12,5 mil

ii. Empresas com faturamento até R$ 360 mil > limitado a R$ 75 mil

iii. Empresas com faturamento maior que R$ 360 mil até R$ 4,8 MM > limitado a R$ 125 mil

FAMPE

*Sujeito à capacidade de pagamento aprovada pela CAIXA



Informações adicionais relevantes



Informações adicionais relevantes

*Taxas de juros sujeito a alteração



Angélica Cristina de Paula

Gerente de Cliente e Negócios 
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Rafael Douglas

Gerente de Carteira PJ
Ag. São Lourenço da Mata
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