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CONTRATADA -  CHIUMENTO E CIA LTDA, CNPJ: 05.739.830/0001-59.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO - R$ 245.365,00 (Duzentos e 
Quarenta Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais.).
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura 
08/03/2017).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 3826/Fonte: 100/ 
Elemento de Despesa: 52
ASSINAM: Pela SEAF o Secretario de Estado SUELME EVANGELISTA 
FERNANDES e pela empresa CHIUMENTO E CIA LTDA, seu representante  
JUÇARA MARIA ALBA CHIUMENTO.

Cuiabá-MT,  08 de Março de 2017.
<END:901424:77>

<BEGIN:901433:77>

MT)

Extrato do Contrato nº 011/2017, tendo por objeto aquisição de materiais 
permanentes de patrulhas mecanizadas, para atender as demandas desta 
Secretaria, conforme condições constantes no edital e seus anexos que o 
integram e complementam, nos termos e condições estabelecidas no Edital 
de Pregão nº 020/2016/SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO. e Ata de 
Registro de Preços nº 001/2016/SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
CONTRATANTE - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA 
FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS- SEAF-MT, CNPJ sob nº 
03.507.415/0012-05.
CONTRATADA -  BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 
INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ: 14.454.246/0001-48
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO - R$ 290.400,00 (Duzentos e Noventa 
Mil e Quatrocentos Reais.).
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura 
08/03/2017).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 3826/Fonte: 100/ 
Elemento de Despesa: 52
ASSINAM: Pela SEAF o Secretario de Estado SUELME EVANGELISTA 
FERNANDES e pela empresa BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
PARA INFORMATICA LTDA EPP, seu representante  MARCOS ANTONIO 
MIGUEL.

Cuiabá-MT,  08 de Março de 2017.
<END:901433:77>

<BEGIN:901337:77>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - CDA

CÂMARA SETORIAL DE POLÍTICA AGRÍCOLA E CRÉDITO RURAL - 

CPACR

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. º 03, de 21 de março de 2017 - CDA-MT

Dispõe sobre orientações complementares às Diretrizes do Conselho 

Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - 

CONDEL/Sudeco, relativamente à aplicação dos recursos do FCO RURAL, 

em Mato Grosso.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA 

, criado pela Lei Complementar 

n° 339, de 12 de dezembro de 2008, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelo Art. 7º, torna público que, em sessão da 8º Reunião Ordinária 

da Câmara de Política Agrícola e Crédito Rural - CPACR/CDA-MT, realizada 

na sala de reunião da SEDEC/MT no dia 10 de março de 2017, aprovou 

e propôs ajustes nas Diretrizes, Prioridades, Critérios e Procedimentos 

Desenvolvimento Rural, com vista as alterações ocorridas nas Diretrizes 

aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro - Oeste - , quanto à aplicação 

dos recursos do referido Fundo, e ainda: Considerando as atribuições do 

CDA-MT, através da Câmara de Política Agrícola e Crédito Rural - CPACR/

CDA-MT, de realizar a análise das Cartas-consultas relacionadas aos 

Considerando que há a necessidade de informações complementares 

com o objetivo de orientar aos interessados, na utilização dos recursos 

orçamentários do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro 

Oeste - FCO Rural, todos em consonância com as Diretrizes do 

SUDECO

aos produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, na captação de 

necessidade da , no corrente 

exercício, mantendo-se a coerência com os indicativos dos Programas 

R E S O L V E:

Art. 1° - Aprovar a presente Instrução Normativa estendendo sua aplicação 

às Instituições Financeiras repassadoras do FCO no Estado: Banco do 

Brasil S.A., Sistema de Crédito Cooperativo - SICREDI, MT FOMENTO e 

demais interessados.

CAPÍTULO II - Das Cartas-Consultas

Art. 2° - As Cartas-Consultas formuladas com base na programação vigente 

do FCO RURAL de interesse dos Produtores Rurais, Pessoas Físicas ou 

superior a R$ 100.000,00 (Cem mil reais), deverão ser encaminhadas ao 

obter o parecer da Câmara de Política Agrícola e Crédito Rural - CPACR/

CDA-MT, e, por decisão desta, junto as outras Câmaras Técnicas Setoriais.

§ 1º - As Cartas-Consultas deverão ser apresentadas conforme modelo do 

anexo 01, disponível, também, na página na Internet www.sedec.mt.gov.br.

§ 2º - A análise e aprovação do enquadramento das propostas de 

Financeiras.

§ 3º - As Cartas-Consultas deverão ser encaminhadas via Instituições 

Financeiras que trata o Artigo 1º, para serem apreciadas pela CPACR/CDA-

MT.

§ 4º - As Instituições Financeiras deverão formalizar à CPACR/CDA-

MT, mensalmente, a relação de todas as cartas-consultas aprovadas e 

efetivamente contratadas pelo FCO Rural do corrente ano, inclusive as que 

não necessitam de aprovação da Câmara.

§ 5º - As Instituições Financeiras, quando apresentarem cartas-consultas, 

deverão se fazer presentes nas reuniões. A sua ausência ocasionará a não 

apreciação de suas propostas.

§ 6º - As cartas-consultas deverão ser encaminhadas pelas Instituições 

Financeiras à SEDEC-MT no prazo de até 72 horas de antecedência as 

reuniões da CPACR/CDA-MT.

Art.3º. - Após a obtenção de parecer da CPACR/CDA-MT, será 

encaminhado relatório com resultado da análise das Cartas Consultas às 

procedimentos legais visando à efetiva contratação.

Parágrafo Único. As Cartas-Consultas com parecer desfavorável da 

CPACR/CDA-MT poderão ser reapresentadas, desde que reformuladas, 

dentro das normas e exigências da Programação do FCO vigente, caso 

haja interesse do proponente.

Art. 4° - Nas atividades relativas à Fruticultura, Silvicultura e outras culturas 

perenes, deverão comprovar, quando da fase da liberação dos recursos 

pelo Agente Financeiro, a origem das sementes e mudas, procedentes, 

preferencialmente, de produtores de sementes ou viveiristas do Estado 

de Mato Grosso, obrigatoriamente registrados no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e do Abastecimento - MAPA, inclusive, deverá prever a assistência 

durante a implantação do projeto.

Art. 5° - Na atividade relativa à pecuária bovina de corte, em se tratando 

de melhoramento genético e alimentação dos animais, somente serão 
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I - Com o melhoramento genético:

a) aquisição de reprodutores: Animais Puro de Origem (PO) com 

b) aquisição de equipamentos, utensílios, hormônios, sêmen e outros 

insumos, bem como a contratação de serviços especializados de assistência 

técnica nos processos de melhoramento genético, como inseminação 

c) aquisição de matrizes, sem registro de raça, condicionada a compra de 

para cada 30 matrizes ou deverá informar na carta consulta, demonstrando 

ao empreendimento, conjugados ou não a tecnologias de fertilização 

II - Com a alimentação dos animais:

a) Formação de pastagens e capineiras, reforma e recuperação de 

pastagens degradadas com conservação de solo, exigida a correção de 

fertilidade através da eliminação da acidez e elevação dos índices de 

fósforo, com base em resultado de análise de solo, bem como permitido 

à implantação da cultura, a exemplo de adubo formulado com macro(s) e 

micro(s) nutrientes em plantio ou cobertura e herbicida.

desmamados, para serem terminados em padrão precoce até o limite 

vigente.

§ 2º - Os proponentes deverão seguir as orientações complementares 

condicionada a comprovação da sanidade do semovente e sua existência, 

que será feita através da Guia de Trânsito Animal (GTA), de acordo com a 

Legislação de Defesa Sanitária Animal do Estado de Mato Grosso.

para aquisição de equipamentos, utensílios, hormônios, sêmen e 

embriões bovinos e bubalinos, bem como para a contratação de serviços 

consulta do referido projeto.

Art. 6° - Na atividade relativa à pecuária de leite, em se tratando de 

melhoramento genético, alimentação dos animais e instalações para 

investimentos:

I - Com o melhoramento genético:

a) aquisição de reprodutores: Animais Puro de Origem (PO), Livro Aberto 

c) aquisição de matrizes com aptidão leiteira.

II - Com a alimentação dos animais:

a) Formação de pastagens e capineiras, reforma e recuperação de 

pastagens degradadas com conservação de solo, exigida a correção de 

fertilidade através da eliminação da acidez e elevação dos índices de 

fósforo, com base em resultado de análise de solo, bem como permitido 

à implantação da cultura, a exemplo de adubo formulado com macro (s) e 

micro (s) nutrientes em plantio ou cobertura e herbicida.

a) investimentos que promovam a adequação do produto, tanto na 

industrialização quanto no transporte, de acordo com as exigências 

ambientais e relativas à saúde do Consumidor.

§ 1º - Os proponentes deverão seguir as orientações complementares 

tratados neste artigo.

condicionada à apresentação de cadastro junto ao INDEA/MT e a 

comprovação da sanidade do semovente e de sua existência será feita 

através da Guia de Trânsito Animal (GTA), de acordo com a Lei de Defesa 

Sanitária Animal do Estado de Mato Grosso.

investimentos, para aquisição de equipamentos, utensílios, hormônios, 

sêmen e embriões bovinos e bubalinos, bem como para a contratação 

de serviços especializados de assistência técnica, no processo de 

(cria, recria e engorda). A contratação de projeto de transferência de 

execução do serviço.

consulta do referido projeto.

para investimentos necessários às instalações e povoamento das granjas, 

excetuado animais provenientes de leilões, feiras e exposições, mesmos 

(GRSC):

d) Aquisição de reprodutores e matrizes de alta linhagem, inclusive 

- GRSC.

§ 1º - Projetos que façam o aproveitamento de dejetos e em acordo com a 

apresentação de cadastro da propriedade junto ao INDEA/MT. Quando 

na aquisição dos animais a comprovação da sanidade do semovente e 

de sua existência será feita através da Guia de Trânsito Animal (GTA), de 

§ 3º - Linha de crédito para retenção de matrizes suínas, com prazo de até 

3 (três) anos, incluídos até 2 (dois) anos de carência. A concessão da linha 

de crédito deve ser:

II - Para produtores enquadrados no Programa Nacional de fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF), de acordo com o enquadramento.
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comprovarem a sua viabilidade técnica e econômica e disponha de 

pela biossegurança das propriedades assistidas. O produtor da agricultura 

familiar poderá adquirir reprodutores de forma coletiva, desde que não 

ultrapasse um limite de relação de 01 cachaço para 20 matrizes no método 

do projeto deverá avaliar previamente, com a emissão de laudo técnico, 

a infraestrutura básica existente nas propriedades para comprovar se há 

recuperação ou implantação dessas infraestruturas.

Art. 8° - Na atividade da ovinocultura, caprinocultura, crocodiliocultura, 

que comprovarem a sua viabilidade técnica e econômica e disponha de 

a apresentação de cadastro junto ao INDEA/MT.

Art. 9°

com tempo máximo de 04 anos de uso, condicionada a descrição do ano de 

fabricação das máquinas e equipamentos.

Art. 10

fósforo do solo.

Art. 11 - Para “Linha de Financiamento para Redução da Emissão de 

seguintes requisitos:

§ 1° - Na recuperação de Reserva Legal, Matas Ciliares e de Preservação 

Ambiental com espécies nativas, apresentar anuência de Órgão Ambiental 

§ 5º Nas atividades relativas à Silvicultura, deverão comprovar, quando da 

fase da liberação dos recursos pelo Agente Financeiro, a origem das sementes 

e mudas, procedentes preferencialmente de produtores de sementes ou 

viveiristas do Estado de Mato Grosso, obrigatoriamente registrados no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento - MAPA, inclusive, 

com experiência na atividade, durante a implantação do projeto.

Art. 12 - As demandas especiais, não priorizadas nesta Instrução Normativa, 

serão analisadas, em caráter excepcional, pela CPACR/CDA-MT e CDA-

MT.

Art. 13 - Ficam dispensadas de nova aprovação do CDA, quando se tratar 

seguintes situações:

a) elevação de valor, desde que limitada a 10%, observando o teto do 

e) alteração de porte do produtor rural.

isolado para as seguintes atividades, consubstanciado com a Resolução 

CONDEL/SUDECO nº 056 de 07 de dezembro de 2016:

II) Pecuária bovina de leite e de corte com prazos e nos termos da linha de 

III) Retenção de matrizes suínas com prazos e nos termos da linha de 

IV) Aquisição de bovinos, machos e fêmeas, padrão precoce a serem 

de acordo com a Programação do FCO de 2017.

§ 2º - Outras formas de custeio isolado mencionados na Resolução CONDEL/

Art. 15 - Fica convencionado:

e serviços relacionados com a atividade agropecuária, ainda que o 

orçamento consigne recursos para custeio.

a) construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações 

b) aquisição de máquinas e equipamentos de provável duração útil superior 

h) proteção, correção e recuperação do solo, inclusive a aquisição, 

b) instalações, máquinas e equipamentos de provável duração útil não 

c) aquisição de veículos, tratores, colheitadeiras, implementos, embarcações 

e aeronaves

d) aquisição de equipamentos empregados na medição de lavouras.

Parágrafo único- Todos itens relacionados a construção e ampliação de 

conforme art. 15, II, a e b.

Art. 16- Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, revogando-se 

a Instrução Normativa nº. 01/2016.

SUELME EVANGELISTA FERNANDES

SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS 

FUNDIÁRIOS - SEAF

PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE 

MT - CDA/MT
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ANEXO 01

(Este modelo de Carta Consulta está disponível no site: www.sedec.mt.gov.br)

CARTA-CONSULTA - FCO RURAL - 2016

Para Uso da Secretaria Instituição  

Carta-Consulta n°

 

 

Agência  

 Gerente de Relacionamento  

 Telefone  

         

INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO PROPONENTE

         

1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

         

 Nome do 
Proponente:    

  

 CPF:.        

 Endereço:         

 Bairro:     

 Telefone:       

 Cidade:      

  

2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

         

 Denominação do Imóvel:       

         

         

 Área do Imóvel*:  ___ hectares. Área em Utilização: ___ hectares.

         

         

 Roteiro de Acesso:   

         

 Município:                 Classif: DMR UF:  

         

 Porte:    1 - Mini Produtor   

     2 - Pequeno Produtor   

3 - Pequeno - Médio 

4 - Médio Produtor

     5 - Grande Produtor   

2.1 OUTROS IMÓVEIS:        

 Denominação Área do Imóvel Área em Utilização Próprio / Arrendado  

      

      

      

      

      

 TOTAL     

         

 O Proponente está ciente da documentação necessária para efetiva aprovação do projeto (Check List)? Sim

        

3. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA:

         

 

         

 à demanda do empreendimento com segurança e tranquilidade.

         

4.  PROGRAMA:

         

 Programa de Desenvolvimento Rural

         

5. IMPOSIÇÕES LEGAIS QUANTO À PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

         

            A implantação do empreendimento respeitará a legislação para proteção do meio-ambiente.

         

         

         

6. ITENS A FINANCIAR (é necessário o preenchimento de todos os itens)
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Discriminação*
Caracterização (raça, 
idade, marca, ano de 
fabricação)*

Qtde* Und* V. Unitário* Valor Total* V. Financiável* Rec. Próprios*

A - Investimento Fixo

 Recuperação de 
Pasto:

    
   

         

         

         

         

         

         

        

         

         

         

SUB-TOTAL     0,00 0,00 0,00

 Animais:        

 Matrizes Nelore 
Melhoradas        

Total     0,00 0,00 0,00

C- CUSTEIO ASSOCIADO      

         

D- CAPITAL DE GIRO      

         

E- CUSTEIO ISOLADO      

         

F- CUSTEIO ASSOCIADO A PROJETO DE INVESTIMENTO      

         

G- CUSTEIO AGRÍCOLA ISOLADO      

         

H-
ELABORAÇÃO DE PROJETO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA       

         

 

TOTAL (A+B)     0,00 0,00 0,00

         

* Preenchimento obrigatório        

         

7. MERCADO ATINGIR:

         

        A produção do proponente atinge tanto o mercado interno como o externo.

         

8. PRODUÇÃO ESTIMADA E RECEITA DO EMPREENDIMENTO

         

8.1. PECUÁRIA        

         

ANO 1        

         

         

PRODUÇÃO UNIDADE. QUANT. Valor Unitário RECEITA R$

Boi  0   

Vacas  0   

  

         

ANO 2        

PRODUÇÃO UNIDADE. QUANT. Valor Unitário RECEITA R$

Boi     

Vacas     

TOTAL  

         

ANO 3, 4 e 5        

         

         

8.2. AGRICULTURA      
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ANO 1        

PRODUTO
 ÁREA PLANTADA 

(Ha) PRODUTIVIDADE (Kg/Ha) PRODUÇÃO (T)
VALOR UNITÁRIO 
R$ RECEITA R$

 

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

         

ANO 2        

PRODUTO
 ÁREA PLANTADA 

(Ha)
PRODUTIVIDADE (Kg/Ha) PRODUÇÃO (T) VALOR UNITÁRIO 

R$
RECEITA R$

 

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

         

ANO 3        

PRODUTO
 ÁREA PLANTADA 

(Ha)
PRODUTIVIDADE (Kg/Ha) PRODUÇÃO (T) VALOR UNITÁRIO 

R$
RECEITA R$

 

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

         

ANO 4        

PRODUTO
 ÁREA PLANTADA 

(Ha) PRODUTIVIDADE (Kg/Ha) PRODUÇÃO (T)
VALOR UNITÁRIO 
R$ RECEITA R$

 

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

         

ANO 5        

PRODUTO
 ÁREA PLANTADA 

(Ha) PRODUTIVIDADE (Kg/Ha) PRODUÇÃO (T)
VALOR UNITÁRIO 
R$ RECEITA R$

 

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

    0  0,00

         

9. OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS PERTINENTES À CARTA CONSULTA

         

 Nihil

         

         

10. ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE EMPREGO

         

 1  

 3  empregos indireto (s).

         

11.  AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA CONTATO

        

      Agência  - Município (MT) - telefone

   Cuiabá (MT), (dia) de (mês) de 2016.

         

  

         

 Responsável Técnico

 CREA

         

 Nome da Fazenda

         

 Proponente 

 CPF
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INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16. Assistência global do FCO (Informar a assistência prestada em outros Programas, indicando o nome do Programa, o ano, valor nominal, saldo devedor 

do empreendimento.

ANEXO 02
ATRIBUTOS PARA FINANCIAMENTO

BOVINOCULTURA DE LEITE E DE CORTE

Art. 1º
reprodutores na forma regida pela Resolução CONDEL/SUDECO nº 39 de 15 de dezembro de 2015, alterada pela Resolução CONDEL/SUDECO nº 044, 
de 31 de março de 2016.

PECUÁRIA) serão automaticamente reprovadas.

Art. 2º - Para a Bovinocultura de Leite, o Financiamento somente será efetivado de acordo com as seguintes condições:

I - MATRIZES:
a) As matrizes de aptidão leiteira, mas sem registro de raça, cujos padrões genéticos sejam adaptáveis às condições edafoclimáticas do Estado de Mato 

meses de junho e dezembro através da Resolução do CDA baseada em estudo do IMEA

b) As matrizes de elevada aptidão leiteira, com registro de raça, cujos padrões genéticos sejam adaptáveis às condições edafoclimáticas do Estado de Mato 
Grosso, em sistema de manejo semi-intensivo ou intensivo, acompanhada de atestado individual de registro da raça, comprovando a qualidade zootécnica 

ser atualizado nos meses de junho e dezembro através da Resolução do CDA baseada em estudo do IMEA

d) As matrizes a serem adquiridas deverão apresentar cria ao pé ou diagnóstico positivo de gestação, comprovado através de atestado emitido por Médico 

suas propriedades instalações recomendadas, equipamento adequado e pessoal tecnicamente habilitado sendo observadas as seguintes condições: idade 

II - REPRODUTORES

Podem ser adquiridos animais das seguintes categorias zootécnicas:

responsáveis por garantir o status sanitário das propriedades assistidas.

Parágrafo Único - O produtor da agricultura familiar poderá adquirir reprodutores de forma coletiva, desde que não ultrapasse um limite de relação de 01 
touro para 30 vacas.

Art. 3º

I - MATRIZES
a) As matrizes de corte cujos padrões raciais, preconizados por cada associação, sejam adaptáveis às condições edafoclimáticas do Estado de Mato Grosso.

c) As matrizes a serem adquiridas deverão apresentar cria ao pé ou diagnóstico positivo de gestação, comprovado através de atestado emitido por Médico 

suas propriedades instalações recomendadas, equipamento adequado e pessoal tecnicamente habilitado sendo observadas as seguintes condições: idade 
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projeto que o produtor possua reprodutor com padrão genético compatível com as matrizes a serem adquiridas, ou ainda que faça uso de inseminação 

II - REPRODUTORES
Financiar animais somente com as seguintes características zootécnicas:

responsáveis por garantir o status sanitário das propriedades assistidas.

registro de raça. 
§ Único - O produtor da agricultura familiar poderá adquirir reprodutores de forma coletiva, desde que não ultrapasse um limite de relação de 01 touro para 
30 vacas.

Art. 4º

§ Único - A empresa de ATER é responsável por atestar a capacidade operacional da atividade pecuária dos produtores da agricultura familiar.

Art. 6º - O Banco efetuará a liberação dos recursos, para aquisição de animais, sendo que o produtor apresentará os seguintes documentos:
a) Comprovação da aplicação do recurso através de Nota Fiscal.

d) Autorização e atestado de capacidade operacional de atividade pecuária do produtor da agricultura familiar, emitido pela empresa de ATER.

Art. 7º - Os Médicos Veterinários, Zootecnistas e Engenheiros Agrônomos deverão estar em dia com o seu Conselho de classe, atestado por Certidão 
emitida pelo Conselho respectivo e renovada anualmente, sob pena de suspensão até a formal regularização.

encaminhado ao respectivo conselho de classe para as providencias devidas

Art. 9° - Compete à SEDEC, ao Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA, aos Conselhos de Fiscalização das Classes, e aos Conselhos Municipais de 

ANEXO 03
ATRIBUTOS PARA FINANCIAMENTO

OVINOCULTURA

O Financiamento para ovinos obedecerá aos seguintes critérios, estabelecidos pela Câmara Técnica de Política Agrícola e Crédito Rural - CPACR/CDA-MT:

I - RAÇAS PARA CORTE
Admite-se, as seguintes raças de ovinos:

i) Ou outras cujos padrões raciais, preconizados por Instituições de pesquisa, sejam adaptáveis às condições edafoclimáticas do Estado de Mato Grosso.

II - RAÇAS PARA LEITE

c) Ou outras cujos padrões raciais, preconizados por Instituições de pesquisa, sejam adaptáveis às condições edafoclimáticas do Estado de Mato Grosso.

III - MATRIZES

d) atestado zootécnico que contenha a idade dos animais, conformação, dando especial atenção ao prognatismo, integridade do úbere e aprumos, fornecido 

III - REPRODUTORES

comprovadamente habilitado.
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ANEXO 04

ATRIBUTOS PARA FINANCIAMENTO

CAPRINOCULTURA
O Financiamento para CAPRINOS obedecerá aos seguintes critérios, estabelecidos pela Câmara Técnica de Política Agrícola e Crédito Rural - CPACR/
CDA-MT:

I - RAÇAS PARA CORTE Admite-se, as seguintes raças de caprinos para produção de CARNE:

b) Savana

d) Ou outras cujos padrões raciais, preconizados por Instituições de pesquisa, sejam adaptáveis às condições edafoclimáticas do Estado de Mato Grosso.

II - RAÇAS PARA LEITE
Admite-se, as seguintes raças de caprinos para produção de LEITE:
a) Anglo Nubiana
b) Saanen
c) Alpina
d) TOGGENBURG
e) Ou outras cujos padrões raciais, preconizados por Instituições de pesquisa, sejam adaptáveis às condições edafoclimáticas do Estado de Mato Grosso.

III - MATRIZES

c) atestado zootécnico que contenha a idade dos animais, conformação, dando especial atenção ao prognatismo, integridade do úbere e aprumos, fornecido 

III - REPRODUTORES

d) os reprodutores devem ser registrados como P.O. ou Seleção Caprina

g) atestado zootécnico que contenha a idade dos animais, aptidão reprodutiva, conformação, dando especial atenção ao prognatismo e aprumos, fornecido 

<END:901337:85>

<BEGIN:901332:85>

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E 
ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o Decreto Nº 408, de 22 de janeiro de 2016, que 
Institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Programa de Ações 
Governamentais emergenciais e estratégicas denominado Caravana da 

CONSIDERANDO a necessidade de criar uma Comissão responsável 
em acompanhar a Caravana da Transformação, prestando atendimento dos 
serviços disponibilizados à população mato-grossense por esta Secretaria 
de Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a 
Transformação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos 
Fundiários.

Art. 2º Designar para compor a referida Comissão os servidores abaixo 
relacionados:

ROSENIL DA CONCEIÇÃO SILVA - Coordenadora
RAUL RIBEIRO TEIXEIRA NETO - Membro
RODRIGO DE OLIVEIRA ALVARENGA - Membro
SELMA RODRIGUES DE MORAIS- Membro
WILLIAM TELL SOUZA LIMA - Membro

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de março de 2017.

SUELME EVANGELISTA FERNANDES
Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários

<END:901332:85>

<BEGIN:901340:85>

RESOLUÇÃO Nº 56, DE 21 DE MARÇO DE 2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA 
DE MATO GROSSO - CDA/MT, criado pela Lei Complementar nº 339 de 
12 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições que lhe conferem o 
Item II, § 4º, Artigo 1º, no uso das atribuições regimentais que lhe confere, 
do respectivo Conselho.

RESOLVE “AD REFERENDUM”:

Art. 1º - Conforme o item I do artigo 14 º da lei n°7.827, de 27 de setembro 
de 1989, a qual institui o instrumento normativo anual “Caderno do CFO 

carta consulta ao Fundo Constitucional do Centro Oeste:

CARTA 
CONSULTA

CNPJ PRODUTOR MUNICÍPIO RESULTADO

2.378/2016 20.544.304/0001-
27

CENTRO 
DA MATA - 
AGRICULTURA 
PECUÁRIA E 
COMÉRCIO 
LTDA

NOVA 
UBIRATÃ

APROVADA

Art. 2º - O produtor deverá atender todas as exigências da instituição 

Art. 3º - Esta proposta atende as exigências de excepcionalidade por se 
tratar de um empreendimento de alta relevância e estruturante para a região 
de Nova Ubiratã - Mato Grosso.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Atenciosamente,

SUELME EVANGELISTA FERNANDES
SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS 

FUNDIÁRIOS
PRESIDENTE DO CDA/MT

<END:901340:85>


