
DECRETO N.º 1392 de 14 de março de 2013 

 

 

Aprova o Regulamento do PROGRAMA MAIS LEITE. 
 

 

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e 

tendo em vista a criação do Programa de Inseminação Artificial: MAIS LEITE, pela 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 

 

 

 

 

DECRETA: 

 

    
Art. 1º Aprova o regulamento do programa municipal de Inseminação Artificial 

denominado PROGRAMA MAIS LEITE, nos termos do anexo deste Decreto. 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, 

Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de março 

do ano de dois mil e treze, 52º ano de Emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE  

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL: 

 

PROGRAMA MAIS LEITE 
 

A Secretaria de Agricultura do Município de 

Renascença, Estado do Paraná, usando das 

atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, 

regulamenta o Programa Mais Leite nos seguintes 

termos: 

 

Art. 1 º– Fica regulamentado o programa municipal 

´´Mais Leite`` de melhoria genética de Gado leiteiro com uso de inseminação artificial e 

assistência técnica. 

Art .2º – São objetivos do programa: 

 

1.1 Difundir a inseminação artificial como técnicas 

simples e de fácil acesso.  

1.2 Prestar serviço de alta qualidade aos produtores do 

município; e melhorar geneticamente o rebanho de leite, elevando os índices de 

produtividade na  propriedade.  

 

Art. 3º– A participação no programa Mais leite devem 

ser seguidos os requisitos: 

I - Estar devidamente inserido no cadastro de produtor 

rural do Departamento de Agropecuária do município de Renascença – PR. 

II - Preencher  formulário de inscrição específico do 

programa, a cada ano que deseja ser beneficiado pelo mesmo.   

III -  Ter o animal com resultados de exames negativos 

para brucelose e tuberculose e estar devidamente em dia  com os comprovantes de vacinação 

contra febre aftosa. 

 

Art.  4 º - A Secretaria municipal de Desenvolvimento 

Rural repassará regularmente, de forma gratuita, sêmen de bovinos leiteiros aos 

inseminadores  já existentes no município e que eventualmente já prestam serviço aos 

criadores rurais em suas comunidades, não existindo qualquer vínculo empregatício ou de 

prestação de serviço remunerado à Secretaria Municipal de Agropecuária. 

 

Art 5º - Será disponibilizado 1.000 doses de sêmen da 

raça Jersey, congelado, oriundo de central cadastrada no Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento, em apresentação de palhetas de 0,5 ml, com concentração espermática = 

ou > que (30x10)6 vigor = ou >que 3, viáveis pós descongelação = ou > 30%, defeitos 

maiores < 20% e defeitos totais < 30%. 

Da raça Holandesa serão disponibilizados 2.000 doses de 

sêmen bovino congelado, oriundo de central cadastrada ao Ministério da Agricultura e 

Pecuária e Abastecimento, em apresentação de palhetas de 0,5 ml, com concentração 

espermática =ou >que (30x10)6 vigor = ou> que 3, viáveis pós descongelação = ou > 30%, 

defeitos maiores < 20%, defeitos totais < 30%.  



Art. 6 º - A inseminação será realizada conforme a 

demanda existente na região do inseminador. 

 

Art. 7 º - Os beneficiados com o programa Mais leite 

terão apoio técnico da Secretaria Municipal por meio de Médico Veterinário e técnico 

agrícola para averiguação do serviço prestado e resultados obtidos. 

 

Art 8º - Em caso de repetição de cio será respeitado o 

limite máximo de 2 ( duas ) inseminações por animal/ ano, estes animais que excederem o 

limite o proprietário deve agendar junto a Secretaria municipal de Agropecuária, a visita do 

Médico Veterinário da empresa distribuidora de sêmen para realização de exame 

ginecológico e ultrassonográfico.  

 

Art 9 º - A Secretaria Municipal de Agropecuária fará 

um cadastro a fim de propiciar sempre um maior número de beneficiados, evitando a 

repetição dos mesmos, em detrimento aos demais, e também para avaliação dos benefícios 

concedidos. 

 

Art 10 - Não será permitida a venda de sêmen, caso isso 

ocorra o produtor será excluído do Programa Mais Leite. 

 

Art 11 - Serão disponibilizados aos beneficiados do 

Programa Mais Leite sem custo ao produtor ao longo do ano os serviços de: 

 

I- 200 exames de IBR (Rinotraíte Infecciosa Bovina) 

II- 200 exames de BVD (Diarréia Viral Bovina) 

III- 200 exames de Leptospirose 

IV- 6 palestras técnicas 

V- 1 Feira da Bezerra  

VI-  Nas vacas com problemas reprodutivos serão agendados na Secretaria Municipal de 

Agropecuária para posterior exame ginecológico e ultrassonográfico.  

VII- Os beneficiados terão disponibilidade de acasalamento genético em seu plantel. 

 

Art. 12º - Para o ingresso dos inseminadores ao 

programa será exigido diploma de curso de inseminação artificial em bovinos e reciclagem 

anual. 

Art 13º - Este Regulamento entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

  

Sandro Marcio Zatta    Juliano Antonio Defaveri 

Diretor do Departamento Agropecuário  Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

 

   

 

 

 

 


