
 

 

Prezados(as) Associados(as), 
 
 

Realizado no último dia 22 de outubro o sorteio para as unidades habitacionais da Sede Balneária para a 
Temporada de Verão 2021/2022 e findado o prazo para as confirmações das respectivas unidades 
habitacionais contempladas aos inscritos, abre-se agora prazo para ocupação, por sorteio, das vagas 
remanescentes.  
 
 1. PRAZO, FORMA, REQUISITOS - As inscrições podem ser efetuadas até o dia 30 de novembro 
(terça-feira), pelo e-mail caa@amc.org.br ou por carta remetida à Central de Atendimento ao Associado 
da AMC, subscritos, exceto na primeira hipótese, pelo próprio associado. Não será aceita inscrição por 
telefone, em razão da necessidade de ficar comprovado e registrado o recebimento do pedido. 
 
2. SORTEIO - O sorteio será realizado na Sede Administrativa da AMC, às 10h do dia 02 de dezembro 

(quarta-feira). 
 
3. CONFIRMAÇÃO - Os sorteados serão comunicados do resultado do sorteio, devendo então confirmar, 
por escrito, até o dia 13 de dezembro (segunda-feira), impreterivelmente, o interesse em ocupar a 

unidade habitacional, sob pena de exclusão da unidade contemplada. 
 
IMPORTANTE: Os associados já sorteados na primeira fase também poderão se inscrever para outros 
turnos, mas os nomes serão incluídos no sorteio somente depois de terem sido atendidos os que 
ainda não foram contemplados. 

 
Para preenchimento das opções por turno e unidade habitacional, confira as disponibilidades no quadro 
abaixo: 
 

 
Turno 1 (18/12 a 27/12) - Natal 
Vagas disponíveis = 27 
Casas = 12 
Ap. 2 quartos = 10 

                         Ap. 1 quarto = 05 
 

 
Turno 2 (28/12 a 06/01) – Ano Novo 
Não há vagas disponíveis 
 

 
Turno 3 (07/01 a 16/01) 
Não há vagas disponíveis 
 

 
Turno 4 (17/01 a 26/01) 
Vagas disponíveis = 10 
Casas = 0 
Ap. 2 quartos = 04 
Ap. 1 quarto = 06 
 

 
Turno 5 (27/01 a 05/02) 
Vagas disponíveis = 31 
Casas = 16 
Ap. 2 quartos = 09 
Ap. 1 quarto = 06 
 

 
Turno 6 (06/02 a 15/02) 
Vagas disponíveis = 30 
Casas = 14 
Ap. 2 quartos = 10 
Ap. 1 quarto = 06 

 

 
Turno 7 (16/02 a 25/02) 
Vagas disponíveis = 35 
Casas = 19 
Ap. 2 quartos = 10 
Ap. 1 quarto = 06 
 

 
Turno 8 (26/02 a 07/03) - Carnaval 
Vagas disponíveis = 23 
Casas = 08 
Ap. 2 quartos = 09 
Ap. 1 quarto = 06 
 

 
Cordiais saudações,                                                                            
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - TEMPORADA DE VERÃO 2021-2022 
 

 

1. Associado(a):          

 

 

2. Telefones para contato:  

 

 

3. Dependentes que o acompanharão: 

 

Nome completo Grau de parentesco 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

 

 

4. Turno de preferência: (indique apenas um turno) 

 

5. Segunda opção por turno: (indique apenas um turno) 

 

6. Ordem de preferência por unidade habitacional: 

     (utilize os números 1, 2 e 3 para marcar a ordem) 

 

(    ) Casa (capacidade: 7 pessoas) 

 (    ) Apartamento de 02 quartos (capacidade: 6 pessoas) 

(    ) Apartamento de 01 quarto (capacidade: 4 pessoas) 

 

Declaro conhecer o Regulamento da Sede Balneária e de com ele estar de acordo. 

Autorizo o desconto em folha do valor relativo à ocupação, bem assim do valor 

correspondente à eventual dano causado por mim ou por algum dos meus dependentes ao 

patrimônio da Sede Balneária. 

 

,      de                            de 2021. 

 

 

(assinatura) 
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