
 

 

 

 
ORIENTAÇÃO GAPOP 002: Organizações parceiras da PBH serão 

isentas de tarifas bancárias na Caixa Econômica Federal 
 

As organizações da sociedade civil (OSCs) serão isentas de tarifas bancárias 
para a movimentação financeira de recursos provenientes de parceria com a 
Prefeitura de Belo Horizonte. Para isso, devem fazer essa movimentação, 
obrigatoriamente, em conta corrente específica, numa agência da Caixa Econômica 
Federal.  
 

A isenção de tarifa bancária em instituição financeira pública indicada pelo 
Município, para contas relacionadas às parcerias vigentes e que receberão recursos 
públicos, é direito garantido nos termos do art. 51 da Lei Federal nº. 13.019, de 31 
de julho de 2014.  
 

A opção da PBH pela Caixa Econômica Federal baseou-se na variedade de 
serviços contemplados pela gratuidade, como tarifa de manutenção de conta, tarifa 
de transferências eletrônicas (TED e DOC) e tarifa sobre emissão de saldos e 
extratos. É importante ressaltar que toda movimentação de recursos no âmbito da 
parceria deve ser feita por meio de transferência eletrônica, sendo vedada a 
utilização de cheques ou pagamentos em espécie.   
  

A Prefeitura orienta as OSCs a solicitarem a abertura da conta na Caixa 
Econômica Federal tão logo seja assinada a parceria, tendo em vista o prazo limite 
de até cinco dias úteis após a publicação do extrato da celebração da parceria, no 
Diário Oficial do Município. Os dados da conta devem ser informados ao Município 
em, no máximo, três dias úteis após a abertura da conta. 
 
Para abrir a conta, a OSC precisa apresentar os seguintes documentos: 

  

Documentos:   

 Declaração emitida pelo Município informando a existência de 
parceria, conforme modelo abaixo; 

 

 CNPJ;  

 Estatuto registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica (CRPJ); 

 

 Ata da Assembléia de eleição da atual diretoria, registrada. 
ou 

 Carta da diretoria anterior apresentando a atual, 
acompanhada da ata de eleição não registrada. Nesse caso, 
a carta de apresentação da atual diretoria da OSC e a ata não 
registrada deverão ser substituídas, no prazo de 90 dias, por 
cópia da publicação da ata da eleição da nova diretoria, 
registrada no órgão competente; 

 

 

 Documento de Identidade e CPF do(s) representante(s);  

Eventuais dúvidas deverão ser direcionadas aos seguintes canais: 
ag0093mg05@caixa.gov.br e/ou  nap@pbh.gov.br. 
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Informação de Existência de Parceria 

(para abertura de conta bancária) 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, __ de ____________ de 201_. 

 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da _______________________________ 

informa a esta Caixa Econômica Federal que a Organização da Sociedade Civil 

______________________ possui parceria com est(a/e) (secretaria, órgão, 

fundação, etc), formalizada por meio do instrumento jurídico nº. 

___________________ fazendo jus, portanto, a isenção de tarifa bancária, nos 

termos do art. 51 da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

________________________________________ 

Secretário(a) Municipal ou equivalente 

 

 
 

 


