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Decretos
DECRETO___________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
DECRETO Nº. 059/2019
DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Institui aposentadoria voluntária por
tempo de contribuição em favor de
servidora pública municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e à vista do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado
com o art. 16 da Lei Complementar Municipal nº 174, de 25 de janeiro de 2008, que reestrutura o
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Quixabeira,
CONSIDERANDO a redução de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de
contribuição dos servidores exercentes da função de magistério, conforme §5º do art. 40 da
Constituição Federal e,
CONSIDERANDO o parecer da assessoria jurídica Da Caixa de Previdência dos Servidores do
Município de Quixabeira – CASEMQ,
RESOLVE
Art. 1º - Fica aposentada por tempo de contribuição, no cargo de Professora Nível Especial,
EUDALIA PORFIRIA SANTOS OLIVEIRA, matrícula nº 0082, RG nº 04.978.070-09 SSP/BA,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, por ter completado os requisitos exigidos pela
legislação vigente para a concessão do benefício.
Art. 2º – O valor dos proventos da aposentadoria terá por base a última remuneração da servidora, de
forma integral, conforme estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, fixado no valor
de R$ 1.512,04 (mil quinhentos e doze reais e quatro centavos), composta por vencimento básico:
R$ 1.260,03 (mil duzentos e sessenta reais e três centavos); e Adicional por Tempo de Serviço: R$
252,01 (duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo).
Parágrafo único: o benefício será reajustado na mesma data e com o mesmo índice de reajuste
concedido aos servidores públicos ativos do município, de modo a preservar de forma permanente o
seu valor real, conforme artigo 40, §8º da Constituição Federal.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo efeito retroativo a 31 de
março de 2017 e fica revogado o Decreto nº 160/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Quixabeira, em 13 de Março de 2019.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal de Quixabeira

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000.
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TJFZLWEUP0AK3KRF8HACGG

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

Quarta-feira
13 de Março de 2019
3 - Ano - Nº 1597

Quixabeira

DECRETO___________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
DECRETO Nº. 060/2019
DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Institui aposentadoria voluntária por
tempo de contribuição em favor de
servidora pública municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e à vista do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado
com o art. 16 da Lei Complementar Municipal nº 174, de 25 de janeiro de 2008, que reestrutura o
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Quixabeira,
CONSIDERANDO a redução de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de
contribuição dos servidores exercentes da função de magistério, conforme §5º do art. 40 da
Constituição Federal e,
CONSIDERANDO o parecer da assessoria jurídica Da Caixa de Previdência dos Servidores do
Município de Quixabeira – CASEMQ,
RESOLVE
Art. 1º - Fica aposentada por tempo de contribuição, no cargo de Professora Nível I, GISÉLIA
SOUSA RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 0046, RG nº 03.784.189-04 SSP/BA, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, por ter completado os requisitos exigidos pela legislação vigente
para a concessão do benefício.
Art. 2º – O valor dos proventos da aposentadoria terá por base a última remuneração da servidora, de
forma integral, conforme estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, fixado no valor
de R$ 1.814,44 (mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), composta por
vencimento básico: R$ 1.512,03 (mil quinhentos e doze reais e três centavos); e Adicional por
Tempo de Serviço: R$ 302,41 (trezentos e dois reais e quarenta e um centavos).
Parágrafo único: o benefício será reajustado na mesma data e com o mesmo índice de reajuste
concedido aos servidores públicos ativos do município, de modo a preservar de forma permanente o
seu valor real, conforme artigo 40, §8º da Constituição Federal.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo efeito retroativo a 31 de
março de 2017 e fica revogado o Decreto nº 161/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Quixabeira, em 13 de Março de 2019.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal de Quixabeira
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DECRETO___________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
DECRETO Nº. 061/2019
DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Institui aposentadoria voluntária por
tempo de contribuição em favor de
servidora pública municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e à vista do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado
com o art. 16 da Lei Complementar Municipal nº 174, de 25 de janeiro de 2008, que reestrutura o
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Quixabeira,
CONSIDERANDO a redução de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de
contribuição dos servidores exercentes da função de magistério, conforme §5º do art. 40 da
Constituição Federal e,
CONSIDERANDO o parecer da assessoria jurídica Da Caixa de Previdência dos Servidores do
Município de Quixabeira – CASEMQ,
RESOLVE
Art. 1º - Fica aposentada por tempo de contribuição, no cargo de Professora Nível I, NEUZA
SOUSA RODRIGUES COSTA, matrícula nº 0056, RG nº 03.015.086-82 SSP/BA, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, por ter completado os requisitos exigidos pela legislação vigente
para a concessão do benefício.
Art. 2º – O valor dos proventos da aposentadoria terá por base a última remuneração da servidora, de
forma integral, conforme estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, fixado no valor
de R$ 2.002,72 (dois mil e dois reais e setenta e dois centavos), composta por vencimento básico: R$
1.668,93 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos); e Adicional por Tempo de
Serviço: R$ 333,73 (trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos).
Parágrafo único: o benefício será reajustado na mesma data e com o mesmo índice de reajuste
concedido aos servidores públicos ativos do município, de modo a preservar de forma permanente o
seu valor real, conforme artigo 40, §8º da Constituição Federal.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo efeito retroativo a 27 de
março de 2018 e fica revogado o Decreto nº 042/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Quixabeira, em 13 de Março de 2019.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal de Quixabeira
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