
Descrição / Emolumentos
PREÇO 

APROVADO

PREÇO 

ASSOCIADO             

VIP

Preço para 

comunicações fora do 

prazo (acima de 90 

dias)

OBS:

Registro Provisórios   (até 6 meses) 32,30 29,00 66,00

Fêmea Mestiça OD 37,40 34,30 _____ não tem prazo, só por inspeção

Fêmea Mestiça OC  37,40 34,30 66,00

P C O D 49,00 44,00 ____ Não tem prazo, só por inspeção

P C O C  até  GC1 54,00 50,00 65,50

P C O C  >= GC2 71,00 64,50 75,00

P O 83,50 80,00 95,00

Evolução de PC para PO 32,00 29,00 ____

Transferencia de proprietario até GC-1 42,00 39,00 ____ válida só entre criadores de SP

Transferencia de proprietario > GC-1 53,00 49,00 ____ válida só entre criadores de SP

Transferencia proprietario outros estados até GC-1 64,00 61,00 ____ para criadores/ vendedores de outros estados

Transferencia de proprietario> GC-1 outros estados 64,00 61,00 ____ para criadores/ vendedores de outros estados

Mudança  de razão social / por animal 13,50 12,00 ____ Não tem prazo

Alteração de razão social por inclusão familiar 624,00 603,00 ____

Parecer Técnico 104,00 92,00 ____ preço por documento

Emissão de atestados ou declarações 104,00 92,00 ____ preço por documento

Taxa Registro Seletivo (classificação linear )           até 30 

animais
364,00 354,00 ____ por dia trabalhado / 8 horas

Taxa Registro Seletivo ( classificação linear)       acima de 30 

animais
520,00 468,00 por dia trabalhado / 8 horas

Palestras e Orientações Zootécnicas 822,00 ____ ____

Relação de associados impressa 3,65 2,60 ____ por associado

Relação de associados / etiquetas 3,12 2,91 ____ por associado

relação de associados em CD ou E.mail 2,60 2,10 ____ por associado

Admissão ao quadro associativo (jóia) 510,00 ____ ____

Contribuição associativa 458,00 458,00 ____

Fotografia 3,10 3,10 ____ quando não digital

Homologação de Afixo 354,00 354,00 ____

Mudança  de Afixo 496,00 496,00 ____

Transferencia de Afixo 354,00 354,00 ____

Taxa de quilometragem * * *até 35% do litro da gasolina/km

Taxa semestral de  manutenção Arquivo Zootécnico do 

criador (plantel) até 50 animais
1,45 1,15

por animal vivo do plantel Cobrança mínima de R$ 

70,00

Taxa semestral de manutenção Arquivo Zootécnico do 

criador ( plantel ) acima de 50 até 1000 animais
1,05 1,05

por animal vivo do plantel cobrança mínima de R$ 

85,00

Taxa Inspeção Zootécncica para Registro 364,00 354,00 ____ por dia trabalhado / 8 horas

Novos preços em vigor a partir de 01/04/2019

ESCLARECIMENTOS: 1- O desconto concedido ao ASSOCIADO VIP nos certificados de registros comunicados  no prazo normal de 90 dias, só será 

aplicado aos criadores que efetuam  em seu rebanho, o CONTROLE LEITEIRO OFICIAL, a CLASSIFICAÇÃO LINEAR PARA TIPO e SÃO 

PONTUAIS NOS PAGAMENTOS A APCH. Esta  é uma decisão da diretoria  em CARATER PROMOCIONAL , podendo ser revogada a qualquer 

tempo.  2- Os preços  para os registros comunicados fora do prazo, seguem o valor descrito na tabela da  ABCBRH para estes casos e são aplicaveis a 

todos os rebanhos, independente da promoção indicada no item  01  desta nota de esclarecimento; cabendo ainda a Superintendencia Técnica aplicar 

outras penalidades, ( DNA ).Os demais serviços reajustados serão aplicados igualmente para todos os associados.


