
 
 

Decreto nº 1.069, de 08 de outubro de 2021. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 08/10/2021 

        _____________________________ 

 

Fixa as regras e tarifas públicas para 
uso do Ginásio Municipal Valdomiro 
Castro e dá outras providências.  
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 10, inciso VII da Lei Orgânica 
Municipal e considerando a necessidade de fixação de regras e tarifas públicas a serem 
praticadas para o uso do Ginásio Municipal Valdomiro Castro:  
 

DECRETA 
 
  Art. 1º Fica fixada a tarifa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora utilizada, 
para as pessoas físicas e jurídicas que fizerem uso do Ginásio. Municipal Valdomiro Castro. 
  § 1º a tarifa citada no caput deste artigo deverá ser paga no momento da 
utilização do Ginásio, ao servidor que estiver encarregado de recolhe-la. 
  § 2º Ficam isentas da tarifa as escolas municipais que necessitarem fazer uso 
do Ginásio.  

§ 3º As equipes esportivas que representarem o Município de Serafina Corrêa 
em competições poderão solicitar, junto a Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, 
Exporte e Lazer, a isenção da tarifa de que trata o art. 1º. 

 
Art. 2º As pessoas interessadas na utilização do Ginásio Municipal Valdomiro 

Castro, para a realização de práticas esportivas, poderão solicitar o horário de uso 
diretamente no Ginásio, com o servidor responsável. 

Parágrafo único: Na hipótese de utilização para fins diversos da pratica 
esportiva, deverá ser solicitada a permissão de uso a Secretaria Municipal de Turismo, 
Juventude, Exporte e Lazer com, no mínimo, 20 (vinte) dias de antecedência.  

 
Art. 3º Aqueles que estiverem fazendo uso do Ginásio Municipal Valdomiro 

Castro se responsabilizarão por eventuais danos que causarem a estrutura do imóvel e 
demais bens de propriedade municipal disponíveis no local, estando sujeitos a cobranças, 
na forma da lei. 

 

  Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 08 de outubro de 2021. 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 


