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LEI No 499/00- DE 1-' DE JUNHO DE 2000. 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL FIRMAR CONTR.\TO 
COM CONCESSAO DE USO DO 
DO BE~I P(TBLICO. 
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'w 0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQllA, ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuit;oes legais fat;o saber que a Camara 
.\Iunicipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" - Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a firmar Contrato 
com Concessao de Uso do Bern Publico, do predio da CENTRc\.L DE 
COMERCIALIZA<;:AO DE PRODUTOS AGRiCOLAS ·'SAMUEL SCHERRER", 
situado proximo ao Terminal Rodoviario Antonio Pereira de Banos, no Bairro 
"literoi1 com a APRAV- ASSOCIA<;AO DE PRODUTORES Rl'RAIS DE ATIUO, 
com sede a Rua .Joao Tosta, s/n- Centro, Atilio ViYacqua - ES, inscrita no CGC sob 
n" 36.027.886/0001-04. 

Art. 2"- Esta Concessiio de Uso tem como finalidade a instalat;ao de uma Cooperatha 
que 'l'isa a comercializa.,:iio de cafe e insumos agro-pecuarios, vale ressaltar tambem 

"".:este artigo que continue funcionando a comercializat;iio de produtos agricolas e 
artezanais. 

Art. 3" - A APR.\ V -Associa.,:iio de Produtores Rurais de Atilio Vivacqua fica com •• 
responsabilidade de proceder com a conserva.,:ao e limpeza do predio cedido, ficando 
ainda impedida de alterar a estrutura ftsica do predio, si comprometendo a cumpril" 
todas a chiusulas do Contra to firmado com a mesma. 

Art. 4" - A APR.\ V nao tera encargos financeiros com a ocupa.,:ao do predio, ficando 
somente com a t·esponsabilidade de todas as despesas decorrentes da utilizat;iio de luz 
e fort;a e de agua, no predio cedido. 

Art. 5" - 0 prazo de vigencia deste contrato sera de 3 (tres) anos, comet;ando a vigi a 
partir da data de aprovat;iio desta Lei . 

. \.rt. 6"- Obriga-se a APR~ V a entregar o predio que ora lhe e cedido e em condit;oes 
de utiliza.,:iio imediata, tiio logo termine o Contrato de Concessiio que a 

lunicipalidade mantem com a anuente, podendo tambem ser t·enovado o mesmo de 
rdo com a vontade das pat·tes. 
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Art. 7° - Ficara com esta Cessao de Uso, eleito o Foro da Comarca local para dirimir 
quaisquer duvidas que possam surgir na execu~ao do presente Contra to. 

Art. 8° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica~iio revogadas as 
disposi~oes em contrario. 

1.4.DJP¢fi JOSe VW@fiifiti LOPb fi .:. Cetltid tep . .:.9.490¥VUV AiiliO \ lVfibqUa-ES 
Fonetfax (027) 538-ll 09 


