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DECRETO N° 066, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. 
- 

CERTIDÃO DE p%JBUCAÇAO 
CertCO oar os devdOS fins de te oubica que o 
presente ato o ubtiC3dO no Diaro OfcaaI Eietfómo de 

GtÕra de Dourados DOEGO 

Data: QL. i__. 
no- 

Ediçào 
(Q• ir 

SaIe 
Mat. 353 

"Dispõe sobre a forma de pagamento da taxa de 
serviço municipal aplicável à REURB-E, prevista no 
art. 4 §3° da Lei n. 1.119, de 02 de dezembro de 
2021, e dá outras providências." 

O Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, ARISTEU PEREIRA NANTES, 

no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei Orgânica do 

Município, e, 

Considerando a necessidade de regulamentação da forma de recolhimento da taxa 

de serviços prevista no art. 4°, §3° da Lei n. 1.119, de 02 de dezembro de 2021; 

DECRETA: 

Art. 1° A taxa de serviço municipal, aplicável aos casos de REURB-E, de que trata a 

Lei n. 1.119, de 02 de dezembro de 2021, nos valores previstos nos incisos de 1 a VI do parágrafo 3° 

do art. 40,  de referida lei, serão recolhidos pelo beneficiário interessado: 

1 - No ato do protocolo quando já requerido com indicação da classificação como 

IIj1!t! 

II - No prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a ciência da classificação pelo 

município como REURB-E; 

§1° A taxa será recolhida em favor do Fundo Local de Habitação de Interesse Social, 

nos termos do art. 61 da Lei n. 1.119, de 02 de dezembro de 2021. 

§2° O beneficiário requerente, poderá optar pelo recolhimento da taxa de forma 

parcelada, podendo ser em até 03 (três) parcelas mensais e consecutivas. 

§3° Em sendo feita a opção de recolhimento parcelado, efetivado o pagamento da 

primeira parcela, o processo tramitará, ficando a emissão da CRF condicionada a comprovação do 

recolhimento total da taxa. 
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§4° Sendo aprovado o projeto de regularização e havendo parcelas vincendas, o 

processo ficará suspenso até o decurso do prazo para recolhimento, podendo o beneficiário 

antecipar o recolhimento e requerer a emissão da CRF. 

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de ^ia de Dourados! MS, 04 de agosto de 2022. 

ARISTEU LIRA NANTES 

PREFEITO MUNICIPAL 
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