
 

 

 
PORTARIA Nº 888/2021 

 
 

Determina instauração de Sindicância Investigatória. 

 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS, no uso de suas atribuições legais, 

determina a instauração de Sindicância Investigatória – Processo nº 017/2021, visando apurar: 

 

  Art. 1º Um possível ressarcimento ao concessionário que firmou o Contrato Administrativo nº 

135/2014, Sr. Dirceu Junior Sordi, pelos investimentos efetuados no prédio público denominado Ginásio 

Municipal Valdomiro Castro e demais despesas, referidas nos requerimentos protocolados sob os números 

nºs 1582, em 24 de setembro de 2020, 490, em 26 de março de 2021 e 750, em 12 de maio de 2021; 

  Art. 2º Se, posteriormente ao dia 18 de setembro de 2020, o concessionário que firmou o 

Contrato Administrativo nº 135/2014, Sr. Dirceu Junior Sordi, utilizou as dependências do Ginásio Municipal 

Valdomiro Castro, para fins de exploração comercial de bar, lancheria e atividades relacionadas ao esporte e 

à quadra de esportes e, em caso positivo, apurar: 

  a) A data a partir da qual passou a ser utilizado o referido prédio público pelo concessionário; 

  b) Se houve o pagamento, pelo concessionário, do valor mensal previsto no Contrato 

Administrativo nº 135/2014 e seus termos aditivos, para a concessão de uso do espaço público; 

  c) O valor que vem sendo cobrado pelo concessionário, por hora locada, para ocupação da 

cancha de esportes. 

  Art. 3º Determina ainda, que os autos sejam encaminhados à Comissão Processante 

designada pelo Decreto Municipal n° 875/2020, visando apurar os fatos narrados e as implicações cabíveis. 

  Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 27 de agosto de 2021. 
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