
REGULAMENTO CAMPANHAS  

ASSOCIE & CONCORA E INDIQUE & CONCORRA 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 

sob CNPJ 78.173.333/0001-00, torna público, para conhecimento de seus associados e 

funcionários, as regras e critérios para o sorteio de prêmios para novos associados e aos 

associados que indicaram. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 – O sorteio é uma realização da AFPM exclusiva para os novos associados e para aqueles 

associados que indicarem amigos para filiação; 

2 – Os prêmios serão diferenciados em cada sorteio, e divulgados nas redes sociais da AFPM (site 

e facebook). www.afpm.com.br / Facebook:  https://www.facebook.com/AFPMSJPOFICIAL; 

3 – Para participar, os novos associados deverão esperar que seja feito o desconto da primeira 

mensalidade social em sua folha de pagamento, assim também será para o associado que o 

indicou; 

4 – O sorteio ocorrerá com número mínimo de 10 novos associados no mês, caso o número seja 

menor que 10 os nomes se juntarão aos associados do sorteio do mês seguinte; 

5 – O valor dos prêmios será com base em 20% do valor da primeira mensalidade dos novos 

associados; 

6 – Em hipótese alguma será permitida a participação de membros da diretoria como indicante; 

7 – O associado indicador mesmo que tenha realizado mais de uma indicação no mês terá apenas 

um nome seu na urna do sorteio; 

8 – Não haverá a necessidade da presença do contemplado no momento do sorteio, tendo em vista 

que a data será definida pela AFPM de forma aleatória; 

09 - Todos os participantes, desde já, autorizam a AFPM a utilizar suas imagens e nomes para a 

divulgação dos eventos em questão; 

10 – As questões não previstas neste regulamento ou quaisquer dúvidas que possam surgir, serão 

dirimidas pela diretoria da AFPM, cujas decisões são soberanas e irrecorríveis; 

11 - O sorteio se realizará através de uma urna com os nomes dos novos associados e associados 

indicadores da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de São José dos Pinhais; 

12 - Os contemplados das premiações terão que retirar os prêmios diretamente na Sede 

Administrativa AFPM, no prazo de 30 dias da notificação que será enviada por e-mail e/ou 

whatsApp, informando o nome do ganhador. Caso o brinde não seja retirado pelo contemplado no 

prazo estipulado, este brinde será sorteado para outro associado; 

13 – São considerados novos associados aptos a participar do sorteio: 

a) Não estar associado com outra matrícula; 

b) Não ter se desfiliado e estar retornando (com mesma matrícula ou não) dentro do período 

de 12 meses. 

 


