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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI MUNICIPAL N.0 89/2012, DE 26 DE MAR<;O DE 2012. 

AUTORIZA O MUNICiPIO DE OROS, POR SEU 

EXECUTIVO MUNICIPAL, A PROCEDER COM 

DEVOLU<;AO DE DEM IMOVEL DOADO AO 

ENTE PUBLICO PARA FINS DE INSTALA<;AO 
DE PROGRAMA ESPECiFICO NAO 

CONSUMADO, EDA OUT RAS PROVIDENCIAS. 

A Prefeita do Municipio de Oros/CE, a Sra. MARIA DE FATIMA MACIEL BEZERRA, no 

uso de suas atribuicces legais, faco saber que a Camara Municipal APROVOU e eu SANCIONO 

e.PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 

ART. 1° - Fica o Municipio de Or6s, representado por seu Executive Municipal, 

autori.zado a devolver 20 proprietario de origem, terreno urbano, localizado no Municipio de 

Oros, distrito de Guassusse, inclusive firmando escrirura publica, em favor do SR. GERSON 

CLEMENTE e sua mulher MARIA CANDIDO CLEMENTE, nos termos da escritura publics 

em anexo e parte integrante desta lei. 

Paragtafo unico - 0 im6vcl a ser restituido aos refcridos no caput deste artigo, 

encontra-se sob registro no Cartorio J.P. Queiroz de 1 ° Oficio da cidade e comarca de Oros, e 

rendo o Munidpio recebido em forma de doacao, assim o restituira aos de antes doadores. 

ART. 2° - Todas as despesas decorrentcs de regisrro e escrituracao do(s) ato(s) 

autorizado(s) por esta lei seriio suportadas pelo er:\rio municipal, para fins de consumacao do 

aqui estabelecido. 

ART. 3° - Fica ainda o Municipio de Oros, por seu Execunvo Municipal, autorizado 

a firmar escrirura do im6vel e rransferir posse e dominio sabre o mesmo hem em favor dos 

citados no caput do artigo prirneiro desra lei, ou rncsmo cm favor de seus sucessores, sem 

qualquer Onus para aqueles ou esres. 
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ART. 4° - A escritura que sera firmada pelo Municipio de Oros em favor dos 

anteriores proprietaries ficara isenta do impasto de transmissao de bens im6veis inter vivos, de 

acordo com a lei n°. 11.527, de 30.12.1988, sendo o bem doado em escritura publics, entregue 
livre e desernbaracado de qualquer Onus ou gravame. 

ART. 5° - Fi cam revogadas as disposic;Oes em contrario a presente lei, e pass a a 

vigorar a partir de sua publicacao, que sera imediata. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Paco do Poder Executive do Municipio de Oros, em 26 de marco de 2012. 

MARIA DE 

FA�EZERRA 

PREFEITA 
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