
 

 

CONSELHO ESTADUAL DE INVESTIMENTOS FINANCIÁVEIS PELO FUNDO 

CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - CEIF/FCO 

 

DELIBERAÇÃO CEIF/FCO Nº 406, DE 22 de JUNHO DE 2020. 

 

 

Altera o artigo artigo 6º itens 6.5.1 e 6.5.2 da Deliberação 

CEIF/FCO 001 de 23 de janeiro de 2020. 

 

 

O Presidente do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO), no exercício da competência que 

lhe conferem as regras do, art. 8º, do Decreto nº 14.146, de 04 de março de 2015 e do art. 13, V, do 

regimento interno e tendo em vista a aprovação da matéria pelo plenário, em Reunião Ordinária 

ocorrida em 22 de junho de 2020; 

 

Considerando a necessidade de adequação dos valores  praticados em Mato Grosso do Sul, em 

especial ao artigo 6º itens 6.5.1 e 6.5.2 da Deliberação CEIF/FCO 001 de 23 de janeiro de 2020 

 

D E L I B E R A: 

 

Art. 1º Alterar os valores para aquisição de fêmeas bovinas, adequando o artigo 6º itens 6.5.1 e 

6.5.2 da Deliberação CEIF/FCO 001 de 23 de janeiro de 2020, nos seguintes termos: 

 

6.5. os valores para aquisição de fêmeas bovinas ficam limitados a: 

6.5.1. até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por animal, no caso de matriz de 12 (doze) 

a 24 (vinte e quatro) meses, independentemente do valor de mercado, observado o limite de 

financiamento de cada animal segundo o porte do proponente; 

6.5.2. até R$ 1.750,00 (hum mil e setecentos e cinquenta reais)  por animal, no caso de matriz 

de 24 (vinte e quatro) a 36 (trinta e seis) meses, independentemente do valor de mercado, observado o 

limite do financiamento de cada animal segundo o porte do proponente. 

 

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor nesta data. 

 

 

Campo Grande-MS, 22 de junho 2020. 

 

 

Jaime Elias Verruck  
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 

Familiar e Presidente do CEIF/FCO.  

 

 

HOMOLOGO:  

 

Em, ___/___/___  

 

 

REINALDO AZAMBUJA SILVA  
Governador do Estado 


