
 
  Associação Paranaense do Ministério Público 

 

Ofício Circular n.º 003/2022                Curitiba, 19 de setembro de 2022. 
Prezado (a) Associado (a): 

A Associação Paranaense do Ministério Público informa aos associados (as) que nesta 
segunda-feira, 19 de setembro de 2022, iniciaram as inscrições para a TEMPORADA 
2022/2023 da sede litorânea, localizada no Balneário dos Corais, município de 
Matinhos, Paraná.   

Os períodos de ocupação estão descritos abaixo e compreendem as datas de 22 de 
dezembro de 2022 a 23 de fevereiro de 2023.  

PERÍODOS DATAS 
1º período - Natal 22/12/2022 a 29/12/2022 
2º período - Ano Novo 29/12/2022 a 05/01/2023 
3º período  05/01/2023 a 12/01/2023 
4º período  12/01/2023 a 19/01/2023 
5º período 19/01/2023 a 26/01/2023 
6º período 26/01/2023 a 02/02/2023 
7º período 02/02/2023 a 09/02/2023 
8º período 09/02/2023 a 16/02/2023 
9º período - Carnaval 16/02/2023 a 23/02/2023 

 
Nesta temporada, o valor que será praticado nos pacotes é de R$ 1.300,00 (hum mil e 
trezentos reais), englobando: (I) 07 (sete diárias); (II) kit completo de roupa de cama e 
banho (sem trocas); (III) café da manhã para até 05 (cinco) pessoas por apartamento; 
(IV) taxa de limpeza. O valor será descontado na folha de pagamento do mês 
subsequente ao uso. 

Para participar do sorteio da Temporada 2022/2023, os interessados devem se 
inscrever pelo site da APMP (www.apmppr.org.br), mediante login e senha do acesso 
restrito da Associação, observando as datas abaixo. Ainda, ressalta-se que informações 
e regras do sorteio e da Temporada se encontram anexas.  

CRONOGRAMA SORTEIO TEMPORADA DE VERÃO 2022-2023 
ETAPA 01 
Início Inscrição Término Inscrição Data Sorteio Resultado 
19/09/2022 17/10/2022 18/10/2022 – às 15h 19/10/2022 – às 10h 
ETAPA 02 – VAGAS REMANESCENTES 
Início Inscrição Término Inscrição Data Sorteio Resultado 
20/10/2022 16/11/2022 17/11/2022 - às 15h 18/11/2022 - às 10h 

 
 
 
 

André Tiago Pasternak Glitz 
Presidente APMP 
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INFORMAÇÕES/REGRAS SORTEIO TEMPORADA 2022/2023 – Sede Litorânea 

 
A inscrição para o sorteio da temporada 2022/2023 da sede de Matinhos ocorrerá 
somente pelo sistema de reservas on-line da APMP, mediante login e senha do acesso 
restrito da Associação (www.apmppr.org.br).  
 
Neste ano, o sorteio ocorrerá em duas etapas: a primeira etapa será de 19 de setembro 
a 19 de outubro de 2022 e a segunda, de 20 de outubro a 18 de novembro de 2022. 
Cada etapa haverá um período de inscrição e uma data de sorteio, que serão 
transmitidos ao vivo pelo site da APMP, pelo link TV APMPPR. Leia abaixo as 
condições/regras de cada uma: 
 
ETAPA 1 

 Período de Inscrição: 19/09/2022 até 17/10/2022 
 Data de sorteio: 18/10/2022 – às 15h 
 Divulgação do resultado: 19/10/2022 – às 10h (com divulgação das vagas 

remanescentes) 

Nesta etapa todos os associados deverão se inscrever de 19 de setembro até 17 de outubro de 
2022.  
Cada associado poderá se inscrever em apenas um ÚNICO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. Na 
data de 18 de outubro de 2022, às 15h, será realizado o sorteio e os associados que não 
forem contemplados ficarão na lista de espera do período selecionado na inscrição, conforme 
a ordem de sorteio.  

O resultado será divulgado no site da APMP, no dia 19 de outubro de 2022, às 10h, incluindo 
eventuais vagas remanescentes. 

 
ETAPA 2 – PERÍODOS REMANESCENTES 

 Período de Inscrição: 20/10/2022 a 16/11/2022 
 Data de Sorteio: 17/11/2022 - às 15h 
 Divulgação do resultado: 18/11/2022 - às 10h 

 
Nesta segunda etapa, os associados poderão se inscrever de 20 de outubro a 16 de novembro 
de 2022, também por meio do sistema de reservas on-line da APMP, APENAS NOS PERÍODOS 
COM VAGAS REMANESCENTES.  

Tais períodos serão divulgados pela APMP, por meio do seu portal institucional, na data de 19 
de outubro de 2022.  

O associado deverá escolher apenas um ÚNICO PERÍODO REMANESCENTE.  
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Caso o associado já tenha sido contemplado/sorteado em um período na etapa 1, o mesmo 
poderá solicitar um novo apartamento somente em um período remanescente e diverso 
daquele para o qual já fora contemplado/sorteado. 

Os associados que não forem contemplados nesses períodos remanescentes entrarão em lista 
de espera, conforme a ordem do sorteio.  

Para oportunizar que mais associados possam utilizar a sede na temporada de verão, o sorteio 
da segunda etapa, que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2022, às 15h, será dividido em 
duas fases, dando preferência ao associado que não conseguiu nenhum apartamento 
na primeira etapa, seja por estar na lista de espera ou por não ter participado do 
sorteio.  

Fase A. Contemplará os associados que não participaram da primeira etapa e os que se 
encontram na lista de espera na data do sorteio (17/11/2022).  

Fase B. Contemplará os associados que foram sorteados na primeira etapa e estão buscando 
uma segunda opção de período.  

Importante: O associado não pode se inscrever em períodos com lista de espera, caso isso 
ocorra a inscrição será considerada inválida.  

Com a finalização das duas etapas do sorteio, ou seja, após o dia 18 de novembro, às 10h, a 
ocupação dos apartamentos se dará conforme a ordem de solicitação no sistema de reservas 
da APMP. 

Desta forma, somente a partir de então, é possível que associados sejam contemplados com 
mais de uma vaga no mesmo período, de acordo com a disponibilidade no período. 

 

Observações: 
1. Na ficha de inscrição é obrigatório o fornecimento dos dados solicitados dos 

acompanhantes, bem como indicação do andar de sua preferência (a 
confirmação no andar indicado dependerá da colocação do associado no 
sorteio). 

2. A sede litorânea poderá ser utilizada pelos associados e respectivos 
dependentes, desde que presente o associado titular. Excepcionalmente, 
poderão acompanhar o associado convidados especiais - a critério da Diretoria, 
e desde que não exceda o limite estabelecido de pessoas por unidade. 

3. Aos associados é vedado: 
3.1. Cessão direta do apartamento de um associado para outro; 
3.2. Animais de qualquer espécie e porte em qualquer das dependências da 

Sede Litorânea. 
 
 
 
 



 
  Associação Paranaense do Ministério Público 

 

Cancelamento 
Os associados devem informar os cancelamentos via e-mail 
(atendimento@apmppr.org.br) e as regras com os respectivos prazos seguem abaixo: 

1- Com até 15 dias de antecedência ao início do período requerido - sem ônus de 
pagamento; 

2- Com até 07 dias de antecedência ao início do período requerido - cobrança de 
30% do valor do pacote; 

3- Com até 02 dias de antecedência ao início do período requerido - cobrança de 
50% do valor do pacote; 

4- A não observância dos prazos acima descritos e a não ocupação do período 
requerido acarretará o desconto integral do valor do pacote; 

 
Restaurante 
Informamos que o serviço de restaurante funcionará de acordo com a regulamentação 
da autoridade sanitária local em vigor no período de ocupação.  
 
Natal e Ano Novo 

Neste ano, ocorrerão os tradicionais jantares festivos de Natal e Réveillon, quando serão 
adotadas todas as medidas sanitárias municipais, que estarão em vigor na data das festividades.  

Utilização da Sede 

A sede seguirá todas as medidas de segurança sanitárias da cidade. 

Mais informações poderão ser obtidas junto a Central de Reservas da APMP pelo 
telefone (41) 3352-2919, pelo e-mail atendimento@apmppr.org.br ou pelo Whats 
Central de Reservas (41) 98421-7139. 
 


