
ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR 

                                          DEPARTAMENTO DE COLÔNIAS DE FÉRIAS

Edital n.º 01/2012

TEMPORADA DE VERÃO 2012/2013

1. FINALIDADE 

 Através do presente, a AVM dá ciência aos associados, do calendário para a temporada de verão 2012/2013 e  
informa sobre as normas e procedimentos para inscrições,  sorteios,  pagamentos,  uso dos imóveis  e aspectos 
correlatos.

2. INSCRIÇÕES

2.1 Associado da Capital e Região Metropolitana - As inscrições podem ser efetuadas na Sede da AVM 
mediante identificação do associado, de segunda à sexta-feira das 08h às 12h e das 13h 30min às 17h.

2.2 Associado  do  Interior  –  Utilizar  a  ficha  de  inscrição,  cujo  modelo  está  disponível  na  página  da 
AVM/internet, Departamento de Colônias de Férias. Fazendo o “download” do formulário, o associado preencherá o 
mesmo e enviará através de “fax” pelos fones n.º (0XX 41) 3075-8240 ou (0XX41) 3075-8261. 
O associado também poderá procurar o representante da AVM na sede da Unidade mais próxima para efetuar a 
inscrição.

2.3 A inscrição pela internet dar-se-á da seguinte forma:

I. O Associado entrará na página da AVM, onde constará um link que deverá ser clicado;
II. O Associado informará seu CPF e mais alguns dados aleatórios do seu cadastro (dados estes que o 
sistema solicita de forma aleatória a cada associado);
III. Após preencher os campos solicitados o Associado clicará no botão "Solicitação de Inscrição";
IV. O sistema enviará um email para o Associado, contendo um link onde ele deverá confirmar a sua 
solicitação de inscrição;
V.  Após  clicar  neste  link  o  Associado  será  direcionado  para  um formulário  onde  deverá  informar  os 
períodos que deseja se inscrever;
VI. Depois de preenchidos os campos deste formulário o Associado, clicará em um botão de confirmação 
de sua solicitação de inscrição;
VII. O sistema novamente enviará outro email ao associado, informando seu NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
somente após o recebimento deste email, sua inscrição estará cadastrada.

ATENÇÃO ASSOCIADOS:  ATUALIZEM O SEU EMAIL  NO CADASTRO DA AVM,  PARA QUE NA PRÓXIMA 
TEMPORADA SUA INSCRIÇÃO POSSA SER EFETUADA PELA INTERNET.

Obs. 1: Neste último email, será enviado ao Associado um formulário com os seus dados cadastrais, onde ele terá a  
possibilidade de confirmar ou alterar seu endereço, seus telefones e outros itens de seu cadastro.
Obs. 2: Para realizar sua inscrição pela internet, o Associado deverá ter seu email previamente cadastrado, daí a 
NECESSIDADE DE ATUALIZAR IMEDIATAMENTE O SEU EMAIL.

2.4  O  associado  poderá  inscrever-se  para  dois  períodos,  mas  sendo  sorteado  em  um,  cancela-se 
automaticamente a inscrição no outro.

2.5 Não  serão  aceitas  inscrições  por  telefone  e  nem por  terceiros;  inscrições  através  de  dependentes 
somente serão aceitas com apresentação da identidade funcional do associado.

 3. SORTEIOS

3.1 Os sorteios serão realizados no auditório da AVM, em sessões abertas aos associados, às 9h dos dias  
constantes no calendário.

3.2  Além dos titulares serão sorteados 05 (cinco) suplentes por período.

3.3 O resultado dos sorteios será divulgado através de Edital na Sede da AVM, da Internet, na Home Page 
da AVM (www.avmpmpr.org.br) e através do Sistema de Correio Eletrônico. Não serão fornecidos resultados por 
telefone.

http://www.avmpmpr.org.br/


4. PAGAMENTOS

4.1 Uma vez conhecido o resultado do sorteio,  o associado contemplado que esteja  impossibilitado de 
comparecer  na  sede  da  AVM  (caso  dos  residentes  no  interior)  deverá  contactar  com  as  atendentes  do 
Departamento de Colônias de Férias, informando quais dependentes e/ou convidados usufruirão do período, em 
tempo de ser gerado o boleto necessário para o pagamento dentro dos prazos estipulados conforme calendário.

4.2 O associado receberá o boleto para pagamento da respectiva reserva através de “e-mail” que informar,  
ou providenciará a retirada junto às unidades PM/CB do interior com os representantes da AVM. O pagamento do  
boleto deverá ser feito exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas.

4.3 Para os associados da Capital o boleto de pagamento será gerado na sede da AVM, com a presença do 
sorteado ou de seu representante, sendo facultado o pagamento direto na Tesouraria ou também nas agencias da 
Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas. 

4.4 São considerados dependentes para uso das Colônias de Férias, conforme o preceitua o Art. 62 do  
Estatuto da AVM, estando estes incluídos no valor das diárias pagas pelo sócio:

I – o cônjuge;
II – os filhos e filhas menores de 21 anos, e os maiores, quando absolutamente incapazes;
III – a companheira ou companheiro com situação reconhecida pelo Instituto de Previdência  do 

Estado (Paraná Previdência).
IV – o menor que viva sob a responsabilidade econômica do associado, reconhecido como dependente 

deste pela legislação vigente.
V  –  maiores  de  21  anos  e  menores  de  25  anos  que  estejam  cursando  3.º  grau,  mediante  
comprovação.
OBS: Conforme Art. 52, VII, é dever do sócio “atualizar seus dados cadastrais junto à AVM, bem como os de 

seus dependentes.”

4.5 Os valores das diárias e o calendário dos períodos serão encaminhados para afixação em edital das 
OPM/OBM, bem como os informativos de junho e setembro/12 da AVM.

4.6 O associado efetuará o pagamento integral do período constante no calendário.

4.7 O  não  pagamento  das  diárias  dentro  do  prazo  estipulado  no  calendário,  será  considerado  como 
desistência tácita, dando assim preferência aos suplentes sorteados.

4.8 Havendo  desistências,  os  suplentes  deverão  confirmar  o  interesse  no  período  estabelecido  pelo 
calendário, pessoalmente, no Departamento de Colônias de Férias (os associados do interior podem fazê-lo pelo 
telefone Colônia de Subten/Sgt - 0XX41- 3075-8239-(Funcionária Patricia) Colônia Cb/Sd l e ll - 0xx41- 3075-8241- 
(Funcionária Ingrid) - Colônia Oficiais 0xx41 - 3075-8264 (Funcionária Regina)  e efetuar o pagamento de acordo 
com o estipulado no item 4.1 e 4.2).

4.9 Esgotada a lista de suplentes, se persistir o imóvel vago para determinado período, o Departamento 
poderá disponibilizá-lo a outro associado, iniciando com os inscritos no respectivo período e não sorteados.

4.10 Após ter efetuado o pagamento do período, o associado poderá ter o seu valor restituído desde que 
comunique sua desistência, pessoalmente ou via fax ao Diretor das Colônias de Férias, em tempo hábil (no mínimo 
cinco dias antes do início do período) de forma a permitir a convocação do suplente sorteado.

5. OCUPAÇÃO-DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

5.1 Os imóveis podem ser ocupados entre  08h e 20h do dia inicial do período e devem ser desocupados no 
máximo até as 20h do dia final constante no calendário.

5.2 Cabe  ao  Departamento  de  Colônias  de  Férias,  mediante  autorização  de  seu  Diretor,  formalizar, 
permutas de apartamento ou de período entre os sorteados, sendo vedadas as trocas informais entre associados. 

5.3 A capacidade do imóvel é de no máximo 6 (seis) pessoas no apartamento e 4 (quatro) nas quitinetes.

5.4 EM PRINCÍPIO, SOMENTE O ASSOCIADO PODERÁ RECEBER O IMÓVEL. EXCEPCIONALMENTE, 
E SOB RESPONSABILIDADE DESTE, PODERÁ RECEBER O IMÓVEL UM DOS DEPENDENTES LEGAIS. NÃO 
SERÁ  ENTREGUE  O  APARTAMENTO/CASA/KITINETE  AOS  CONVIDADOS.  NÃO  SERÃO  ACEITOS 
TRANSFERÊNCIAS DE TITULARIDADE (AUTORIZAÇÕES). 



5.5 Não é permitida a entrada e permanência de animais nas Colônias.

5.6 Cada imóvel dá direito a 1 (uma) vaga de estacionamento.

5.7 É proibido o uso de bermudões, bronzeadores, cremes e consumo de alimentos na área das piscinas.

5.8 O exame médico para freqüentar as piscinas é gratuito, sendo realizado nos 3 primeiros dias de cada 
período.

                                                                                                Curitiba, PR 22 de Junho de 2012.
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