FLUXO DE ABERTURA DE CONTAS
1º. CONCEDENTE
•

Entrega ao CONVENENTE o Ofício Padrão da abertura de Conta
Convênio e checklist da documentação necessária para abertura da
conta;

2º. CONVENENTE
•

Recebe do CONCEDENTE o Ofício Padrão da abertura de Conta
Convênio e checklist;

•

Providencia documentação necessária à abertura da Conta Convênio;

•

Comparece em qualquer agência da Caixa no Estado do Ceara, levando o
Ofício Padrão, checklist e documentação necessária.

3º. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
•

Recebe do CONVENENTE o Ofício Padrão e documentação necessária
à abertura da Conta Convênio;

•

Procede com a abertura da conta;

•

Informa o número da Conta Convênio à CONCEDENTE através do e-mail
informado no Ofício Autorizador da abertura de Conta Convênio com
cópia para a caixa postal eletrônica da agência centralizadora - ALDEOTA
(a0919ce01@caixa.gov.br).

MANUAL DE DOCUMENTOS
ACEITOS PARA ABERTURA DE CONTA
Pessoa Física:
Documento de identidade;
Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados,
observado o prazo de validade, se houver;
Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, desde que esteja dentro do prazo
de validade;
Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos
profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por Decreto, observado o
prazo de validade, se houver;
Identidade Militar expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares (Corpo de
Bombeiros ou Polícia Militar) para seus membros ou dependentes, observado o prazo
de validade, se houver;
Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade; (CCA)
comprovante de Inscrição no CPF
a menção do número de inscrição no CPF nos seguintes documentos:
Carteira de Identidade;
Carteira Nacional de Habilitação;
Registro Civil de Nascimento;
CTPS;
carteira de identidade profissional;
carteiras funcionais emitidas por órgãos públicos;
comprovante de residência, emitido há no máximo 60 dias.
boleto bancário de condomínio;
boleto bancário de financiamento/parcelamento habitacional;
boleto bancário de mensalidade de plano de saúde/odontológico;
boleto bancário de mensalidade escolar;
carnê/boleto bancário de financiamento de bens de consumo duráveis - veículos
automotores;
contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel);
conta de internet banda larga fixa (residencial);
conta de TV por assinatura, tecnologia a cabo (TVC) ou via satélite (DTH);
contracheque emitido por órgão público;
DIRPF;
guia/carnê do IPTU ou IPVA;

Pessoa Jurídica (Privada)
*RLA = Representante Legal Autorizado
Documentação exigida do(s) RLA / Procurador(es)
•

documento original de Identidade e CPF e respectivas cópias, conforme relação de
documentos de pessoa física;

•

comprovante original de endereço e respectiva cópia, conforme relação de
documentos de pessoa física;

•

Procuração, se for o caso.

•

Ato de designação do RLA, quando não expresso no documento constitutivo.

Documentação necessária exigida a toda PJ (inclusive quando se tratar de entidade PJ
sócia/Procuradora) (deve-se adicionar ao dossiê os documentos específicos de acordo com a
natureza jurídica da PJ na tabela a seguir);
•
•

CNPJ atualizado e ativo;
documento constitutivo da PJ registrado em órgão competente (incluindo alterações,
se houver) de acordo com a Natureza Jurídica da PJ;
• comprovante de endereço da PJ;
• pode ser cadastrado o endereço constante no CNPJ ou no documento constitutivo
desde que não haja divergência entre ambos.
Havendo divergência, os documentos válidos para a comprovação são, entre outros:
contas de água, luz ou telefone, vencidas a, no máximo, 60 dias;
escritura de imóvel próprio ou contrato de aluguel em vigor;
extrato / fatura de cartão de crédito do mês;
comprovação de faturamento/receita;
para o caso de entidade sem fins lucrativos, deve ser informada a previsão de receita;
no caso de filial a comprovação de faturamento deve ser da própria filial;
empresas com menos de 12 meses de atividade ou que estavam inativas apresentam
previsão de faturamento;
neste caso a previsão de faturamento deve corresponder ao número de meses faltantes para
o complemento de 12 meses.
caso a empresa tenha entre 12 e 20 meses de atividade e estiver dentro do prazo de entrega
da DIPJ, poderá ser aceita a declaração de faturamento.
Para comprovação de faturamento/receita é aceito um dos documentos listados abaixo:
declaração de faturamento/receita dos últimos 12 meses da PJ, assinada pelo(s)
RLA / Procurador(es) ou contador da PJ;
No caso de declaração assinada pelo contador da PJ, a mesma deverá ser em
papel timbrado da empresa ou do escritório de contabilidade, quando assinada pelo
RLA / Procurador(es) pode ser aceita sem o timbre.
Podem ser aceitos os formulários de risco de crédito, desde que contenham o valor
do faturamento dos últimos 12 meses assinados pelo RLA e pelo gerente responsável.
declaração de IRPJ do último ano fiscal;
quando a empresa estiver em situação de inatividade, é aceito documento emitido
pela RFB comprovando a situação.
documento de recolhimento da COFINS/SIMPLES – DARF (ICMS-ISS);
DARF
DASN – Declaração Anual do Simples Nacional;
DEFIS – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais;
Extrato do Simples Nacional;
balancete mensal assinado pelo(s) RLA / Procurador(es) ou contador da PJ;
demonstrativo contábil de final de exercício assinado pelo(s) RLA / Procurador(es)
ou contador da PJ;
No caso de S/A e considerando os prazos diferenciados para divulgação dos demonstrativos
financeiros, podem ser aceitos os demonstrativos já publicados que integralizem 12 meses.

Entidades Públicas (PJ Pública)
*RLA = Representante Legal Autorizado

