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LEI N° 629/04- DE 17 DE MARCO DE 2004. 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
RENOVAR PRAZO DE CONTRA TO COM CONCESSAO 
DE USO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, Estado do 
Espirito Santo, no uso de sua atribuit;;oes legais, fat;;o saber que a 
C&mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1• - Fica o Poder Executive Municipal devidamente autorizado 
a firmar Contrato de Concessao de Uso de bern publico, do predio 
da Central de Comercializat;;iio de Produtos Agricolas "SAMUEL 
SHERRER", localizado proximo ao Terminal Rodoviario AntOnio 
Pereira de Barros, no bairro Niter6i, com a APRAV - Associat;;ao 
de Produtores Rurais de Atilio Vivacqua, com sede a rua Joao 
Tosta, SIN, centro, Atilio Vivacqua, inscrita no CNPJ sob o n• 
36.027.886/0001-04. 

Art. 2• - Esta Concessao de Uso tern a finalidade de instalat;;ao de 
uma Associat;;ao que visa a comercializat;;iio de cafe e insumos 
agro-pecuario. 

Art. 3• - A Aprav - Associat;;ao de Produtores Rurais de Atilio 
Vivacqua, tera a responsabilidade de liberar e manter aberto 
diariamente, urn espat;;o fisico do predio, para que os produtores 
continuem com a comercializat;;ao de produtos agricolas e 
artezanais. 

Art. 4° - A Aprav ficara com a responsabilidade de limpeza e 
conservat;;ao do predio cedido, ficando ainda impedida de alterar a 
estrutura fisica do mesmo, si comprometendo a cumprir todas as 
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Art. s• -A Aprav nao tera encargos financeiros com a utiliza,.ao do 
predio exceto, das contas de agua e energia eh~trica. 

Art. s• - 0 prazo de vigencia deste Contrato sera de 03 (tres) anos 
come,.ando a vigi a partir da data de assinatura do Contrato de 
Concessao de Uso pelas partes. 

Art. 7° - Reserva-se o direito ao Municipio de Atilio Vivacqua, de 
revogar ou anular o ato desta Concessao, retornando de imediato 
ao poder publico municipal, se nao cumprido os objetivos previsto 
nos artigos desta Lei. 

Art. s• - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica,.ao, 
revogadas as disposi,.oes em contrario. 
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