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Decretos

DECRETO___________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
DECRETO Nº. 244/2022
DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.
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 Art. 14, §1º da Lei nº 174/2008,
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 a servidora REINAIDE
MATOS DOS SANTOS, no cargo de Professora, Classe I, Nível II, matrícula nº
0067, RG nº 04.787.489-90 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$ 4.023,49 (quatro mil e vinte
e três reais e quarenta e nove centavos), composta por salário-base: R$ 3.218,79
(três mil duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos); e Quinquênio: R$
804,70 (oitocentos e quatro reais e setenta 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 e tem efeito
retroativo a 01 de outubro de 2022.
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DECRETO___________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
Art. 4º - Revogam-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Quixabeira, Estado da Bahia, em 07 de
outubro de 2022.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal de Quixabeira
Estado da Bahia
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DECRETO___________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
DECRETO Nº. 245/2022
DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.
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 Art. 14, §1º da Lei nº 174/2008,
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 a servidora ELIZANGELA
BRASILIA DA SILVA OLIVEIRA, no cargo de Professora, Classe I, Nível II,
matrícula nº 0411, RG nº 04.411.727-25 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$ 4.023,49 (quatro mil e vinte
e três reais e quarenta e nove centavos), composta por salário-base: R$ 3.218,79
(três mil duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos); e Quinquênio: R$
804,70 (oitocentos e quatro reais e setenta 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 e tem efeito
retroativo a 01 de outubro de 2022.
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DECRETO___________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
Art. 4º - Revogam-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Quixabeira, Estado da Bahia, em 07 de
outubro de 2022.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal de Quixabeira
Estado da Bahia
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Lei________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. O TRABALHO CONTINUA

LEI Nº 436 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
Nomeia o Logradouro Municipal
rua Jacarandá, para Rua Ana
Oliveira Sousa, na Sede deste
Município
e
dá
outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições e nos termos da Constituição federal e da Lei Orgânica Municipal faz
saber que o Poder Legislativo Municipal aprova e Ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1º Fica nomeado o logradouro municipal rua Jacarandá, para rua Ana Oliveira
Sousa, que fica situado onde liga a parte final da Avenida Cruzeiro do Sul e a parte
final da Rua Lizânio Gonçalves, nos loteamentos novos localizados acima do antigo
abatedouro municipal.

Art. 2º Compete ao Poder Executivo Municipal providenciar a colocação da placa
de nomenclatura de que trata esta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Quixabeira em 10 de Outubro de 2022.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal de Quixabeira
Estado da Bahia
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LEI Nº 435 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022

“Dispõe sobre Denominação e
Regulamentação de Bairros na
Sede
do
Município
de
Quixabeira
e
dá
outras
providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições e nos termos da Constituição federal e da Lei Orgânica Municipal faz
saber que o Poder Legislativo Municipal aprova e Ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1º. Passa a denominar-se Bairro Umbuzeiro Branco a localidade situada no
município de Quixabeira com início no Ponto 1 de coordenadas planas: 376236.31
m E e 8738849.08 m S deste segue margeando com perímetro urbano do
município em direção leste cruzando a estrada que liga ao junco por
aproximadamente 325 metros até o Ponto 2 de coordenadas planas: 376535.35 m
E e 8738979.83 m S, deste segue em linha reta orientado a sudeste por 208
metros até a divisa com o bairro Hirênio Delfino de Lima no Ponto 3 de
coordenadas planas 376702.76 m E e 8738852.60 m S, deste segue em linha reta
no sentido sul por 300 metros confrontando com o bairro Hirênio Delfino de Lima
até a Rua Etelvino Carneiro no Ponto 4 de coordenadas planas 376745.00 m E e
8738563.00 m S, deste segue sentido oeste pela Rua Etelvino Carneiro fazendo
divisa com o Bairro Hirênio Delfino de Lima por 72 metros até o Ponto 5 de
coordenadas planas 376677.00 m E e 8738546.00 m S, deste segue em direção a
sul confrontando com o bairro Hirênio Delfino de Lima por 50 metros até o Ponto 6
de coordenadas planas 376701.00 m E e 8738505.00 m S, deste segue
confrontando com o bairro centro no largo da saudade por 46 metros até o Ponto 7
de coordenadas planas 376677.00 m E e 8738466.00 m S; deste segue em linha
reta cruzando o lardo da saudade em direção a lateral do cemitério municipal
sentido oeste por 182 metros até o Ponto 8 de coordenadas planas 376497.78 m E
e 8738435.36 m S, deste segue margeando o perímetro urbano da cidade em linha
reta por 73 metros até chegar a rua Clementina Fortunata no Ponto 9 de
coordenadas planas 376481.00 m E e 8738502.00 m S, deste segue em linha reta
em direção ao norte margeando o perímetro urbano da sede por 421 metros até o
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Ponto 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Parágrafo único - Coordenadas planas no Sistema UTM, Datum SIRGAS-2000,
com Meridiano Central nº 39 WGr.
Art. 2º. Passa a denominar-se Bairro Hirênio Delfino De Lima a localidade situada
no município de Quixabeira com início no Ponto 10 de coordenadas planas:
376705.05 m E e 8738855.96 m S fazendo divisa com o Bairro Umbuzeiro Branco,
deste segue em direção a leste margeando o perímetro urbano por 467 metros até
o Ponto 11 de coordenadas planas 377167.70 m E e 8738933.52 m S confrontando
com o perímetro urbano da sede, deste segue no sentido sul em linha reta até as
proximidades da Rua Hermínia Menezes por 295 metros até o Ponto 12 de
coordenadas planas 377237.00 m E e 8738642.00 m S, deste segue em linha reta
em sentido leste por 162 metros até o Ponto 13 de coordenadas planas 377397.00
m E e 8738670.00 m S, deste segue em direção a sul transpassando a Rua Hirênio
Delfino de Lima confrontando com o Bairro Laranjeiras 2 por 121 metros onde faz
fronteira com o Bairro Centro no ponto 14 de coordenadas planas 377431.00 m E e
8738556.00 m S, deste segue confrontando o Bairro Centro em direção a oeste em
linha resta margeando a Rua Hirênio Delfino de Lima por 602 metros até o Ponto
15 de coordenadas planas 376839.96 m E e 8738417.85 m S, deste segue por 35
metros em direção norte confrontando com o bairro centro até o limite da praça dos
Inês inicio da Rua Hirênio Delfino de Lima até o Ponto 16 de coordenadas planas
376829.62 m E e 8738445.21 m S, deste segue em linha reta margeando no
sentido norte por apenas 18 metros até o Ponto 17 de coordenadas planas
376821.61 m E e 8738457.98 m S, deste segue me linha reta confrontando com o
Bairro Centro por 130 metros onde também confronta com o limite do Bairro
Umbuzeiro Branco até o Ponto 18 de coordenadas planas 376701.54 m E e
8738505.98 m S, deste segue por 45 metros em direção a norte confrontando com
o Bairro Umbuzeiro Branco até o Ponto 19 de coordenadas planas 376677.91 m E
e 8738544.82 m S, deste segue confrontando com Bairro Umbuzeiro Branco
sentido leste por 72 metros até o ponto 20 de coordenadas planas 376745.59 m E
e 8738561.95 m S, deste segue me linha reta cortando mata verde margeando com
o Bairro Umbuzeiro Branco no sentido norte por 296 metros até o Ponto 10 de
coordenadas planas: 376705.05 m E e 8738855.96 ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Art. 3º. Passa a denominar-se o Bairro Centro situado no município de Quixabeira
iniciando seu perímetro no Ponto 21 de coordenadas planas 376701.69 m E e
8738504.19 m S onde confronta com o Bairro Hirênio Delfino de Lima e Bairro
Umbuzeiro Branco seguindo em sentido sudoeste por 41 metros até o Ponto 22 de
coordenadas planas: 376683.00 m E e 8738467.00 m S e deste segue sentido
oeste no início da rua Horácio Luiz por 37 metros até o Ponto 23 de coordenadas
planas: 376649.00 m E e 8738460.00 m S, deste segue sentido sul margeando o
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perímetro urbano da sede por 94 metros até o Ponto 24 de coordenadas planas:
376658.40 m E e 8738367.83 m S, deste segue sentido sudoeste em direção a
estrada que liga ao junco por 154 metros até o Ponto 25 de coordenadas planas:
376534.00 m E e 8738276.00 m S, deste segue por 45 metros sentido sul até o
Ponto 26 de coordenadas planas: 376536.09 m E e 8738231.26 m S, deste segue
sentido sul margeando o perímetro urbano da sede sentido estrada que liga ao
distrito de Jaboticaba por 297 metros até o Ponto 27 de coordenadas planas:
376711.02 m E e 8737992.09 m S, deste segue em sentido leste confrontando
com o bairro Belo Jardim pela avenida Juvêncio Lopes por 687 metros até o
Ponto 28 de coordenadas planas: 377399.15 m E e 8738005.37 m S, deste segue
sentido leste em direção ao largo da saída para povoado do Campo Verde
confrontando com o bairro Belo Jardim por 165 metros até o Ponto 29 de
coordenadas planas: 377519.12 m E e 8738093.33 m S onde confronte com o
Bairro Laranjeiras II, deste segue por 190 metros sentido Norte pela rua José
Alves confrontando com o Bairro Laranjeiras II até o Ponto 30 de coordenadas
Planas: 377465.46 m E e 8738287.35 m S, deste segue sentido Leste pela
avenida Francisco Novais de Souza por 53 metros confrontando com o Bairro
Laranjeiras II até o Ponto 31 de coordenadas planas: 377513.46 m E e
8738310.01 m S onde confronta com o Bairro Laranjeiras I, deste segue sentido
Norte confrontando com o Bairro Laranjeiras I por 253 metros até o Ponto 32 de
coordenadas planas: 377431.77 m E e 8738560.27 m S, deste segue sentido
Leste confrontando com o Bairro Hirênio Delfino de Lima em linha reta por 608
metros até o Ponto 33 de coordenadas planas: 376841.18 m E e 8738419.08 m S,
deste segue por 47 metros em direção a nordeste confrontando com bairro Hirênio
Delfino de Lima até o Ponto 34 de coordenadas planas: 376821.48 m E e
8738460.59 m S, deste segue confrontando com o Bairro Hirênio Delfino de Lima
por 126 metros em direção a nordeste até o Ponto 21 de coordenadas planas
376701.69 m E e 8738504.19 m S onde confronta com o Bairro Hirênio Delfino de
Lima e Bairro Umbuzeiro Branco Ponto inicial deste perímetro.

Art. 4º. Passa a denominar-se o Bairro Belo Jardim situado no município de
Quixabeira iniciando seu perímetro no Ponto 35 de coordenadas planas
376732.80 m E e 8737679.34 m S, deste segue margeando o perímetro urbano da
sede na estrada ao distrito de Jaboticaba sentido leste por 304 metros até o Ponto
36 de coordenadas planas 377031.56 m E e 8737603.77 m S, deste segue em
sentido sul por 95 metros em ruas novas até o Ponto 37 de coordenadas planas
377009.74 m E e 8737516.59 m S, deste segue em sentido leste por 135 metros
até o Ponto 38 de coordenadas planas 377137.54 m E e 8737474.63 m S, deste
segue em sentido ao norte direção a Rua Lizânio Gonçalves por 164 metros até o
Ponto 39 de coordenadas planas 377196.97 m E e 8737629.08 m S, deste segue
margeando a rua Lizânio Gonçalves por 154 metros até o Ponto 40 de
coordenadas planas 377183.18 m E e 8737787.17 m S, deste segue em direção
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leste passando por trás do Estádio de Futebol até o 273 metros até o Ponto 41 de
coordenadas planas 377457.46 m E e 8737749.28 m S, deste segue em direção
ao Norte por 183 metros margeando o perímetro urbano da sede até o Ponto 42
de coordenadas planas 377409.41 m E e 8737932.94 m S, deste segue em
direção ao leste até próximo o largo da saída do povoado do Campo Verde por
200 metros até o Ponto 43 de coordenadas planas 377583.75 m E e 8738029.51
m S onde confronta com o Bairro Laranjeiras II, deste segue em direção a norte
até o Largo da saída para o Campo Verde início da Avenida Juvêncio Lopes por
94 metros até o Ponto 44 de coordenadas planas 377521.00 m E e 8738094.00 m
S confrontando com o Bairro Laranjeiras II e Bairro Centro, deste segue por 154
metros em direção a Oeste sentido avenida Juvêncio Lopes confrontando com o
Bairro Centro até o Ponto 45 de coordenadas planas 377395.47 m E e
8738004.51 m S, deste segue em linha reta sentido oeste pela avenida Juvêncio
Lopes confrontando com o Bairro Centro por 688 metros até o Ponto 46 de
coordenadas planas 376712.04 m E e 8737993.00 m S, deste segue em direção a
estrada que liga ao distrito de Jaboticaba sentido sul por 315 metros até o Ponto
35 de coordenadas planas 376732.00 m E e 8737679.00 m S, Ponto Inicial deste
perímetro, fechando assim o referido bairro.
Art. 5º. Passa a denominar-se o Bairro Laranjeiras 1 situado no município de
Quixabeira iniciando seu perímetro no Ponto 47 de coordenadas planas
377405.99 m E e 8738650.61 m S, deste segue em direção a leste até passando
pela estrada que liga ao pintado margeando o perímetro urbano da sede por 355
metros até o Ponto 48 de coordenadas planas 377746.88 m E e 8738752.07 m S
onde confronta com o Bairro Morada do Sol, deste segue em linha reta sentido sul
em direção a sede municipal confrontando com o Bairro Morada do Sol por 350
metro até o Ponto 49 de coordenadas planas 377811.09 m E e 8738412.61 m S
onde confronta também com o Bairro Laranjeiras 2, deste segue em sentido Oeste
margeando a BR 791, Avenida Francisco Novais de Souza confrontando com o
Bairro Laranjeiras 2 por 314 metros até o Ponto 50 de coordenadas planas
377515.49 m E e 8738311.01 m S, deste segue me sentido Norte margeando a
rua Amado Novaes confrontando com o Bairro Centro por 260 metros até o Ponto
51 de coordenadas planas 377434.67 m E e 8738556.11 m S, deste segue em
sentido norte por 98 metros até o Ponto 47 de coordenadas 377405.99 m E e
8738650.61 m S ponto inicial deste perímetro.

Art. 6º. Passa a denominar-se o Bairro Morada do Sol situado no município de
Quixabeira iniciando seu perímetro no Ponto 51 de coordenadas planas
377749.42 m E e 8738756.71 m S onde confronta com o Bairro Laranjeiras 1,
deste segue em direção a leste margeando o perímetro urbano por 120 metros
onde confronta com o Bairro Loteamento Eucaliptos no Ponto 52 de coordenadas
planas 377864.95 m E e 8738782.26 m S, deste segue sentido Sul confrontando
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com Bairro Loteamento Eucaliptos em linha reta pelas ruas atrás da “Portelinha”
por 330 metros até o Ponto 53 de coordenadas planas 377922.27 m E e
8738453.31 m S onde confronta com o Bairro Laranjeiras 2, deste segue em
sentido Oeste margeando o Bairro Laranjeiras 2 pela avenida Francisco Novais de
Souza por 112 metros até o Ponto 54 de coordenadas planas 377815.55 m E e
8738411.57 m S onde confronta com o Bairro Laranjeiras 1, deste segue em
sentido Norte por 344 metros confrontando com o Bairro Laranjeiras 1 até o Ponto
51 de coordenadas planas 377749.42 m E e 8738756.71 m S Ponto inicial deste
perímetro.
Art. 7º. Passa a denominar-se o Bairro Loteamento Eucaliptos situado no
município de Quixabeira iniciando seu perímetro no Ponto 55 de coordenadas
planas 377866.65 m E e 8738783.45 m S, deste segue em direção a leste
margeando o perímetro urbano da sede próximo em linha reta por 551 metros até
o Ponto 56 de coordenadas planas 378407.00 m E e 8738865.81 m S, deste
segue em direção sul margeando o perímetro urbano da sede pela estrada do em
direção ao pintado por 222 metros até a Avenida Francisco Novais de Souza no
Ponto 57 de coordenadas planas 378426.69 m E e 8738651.43 m S, deste segue
em direção Oeste por 540 metros em linha reta pela Avenida Francisco Novais de
Souza confrontando com o Bairro Novo Amanhecer e o Bairro Laranjeiras 2 até o
Ponto 58 de coordenadas planas 377923.29 m E e 8738452.62 m S, deste segue
em direção norte por 332 metros confrontando com o Bairro Morada do Sol até o
Ponto 55 de coordenadas Planas 377866.65 m E e 8738783.45 m S ponto inicial
deste perímetro.

Art. 8º. Passa a denominar-se o Bairro Laranjeiras 2 situado no município de
Quixabeira iniciando seu perímetro no Ponto 59 de coordenadas planas
377464.63 m E e 8738281.57 m S onde confronta com o Bairro Centro as
proximidades do Inicio da Avenida Jovito de Souza Novais, deste segue sentido
leste em linha reta margeando e confrontando com a BA 791 e Bairro Laranjeiras
1, Morada do Sol e Eucaliptos por 738 metros até o Ponto 60 de coordenadas
planas 378160.83 m E e 8738535.74 m S, deste segue sentido sul margeando a
Avenida Centenário confrontando com o bairro Novo Amanhecer por 233 metros
até o Ponto 61 de coordenadas planas 378182.99 m E e 8738303.51 m S, deste
segue sentido Oeste por 656 metros confrontando com o perímetro urbano da
sede até próximo ao Largo da saída do Campo verde até o Ponto 62 de
coordenadas planas 377593.43 m E e 8738031.07 m S onde confronta com o
Bairro Belo Jardim, deste segue sentido noroeste por 100 metros até próximo a
inicio da Rua João Alves até o Ponto 63 de coordenadas planas 377521.56 m E e
8738094.15 m S onde confronta o Bairro Centro, deste segue em Sentido norte
por 168 metros confrontando com o Bairro Centro até o ponto 59 de coordenadas
planas 377464.63 m E e 8738281.57 m S ponto inicial deste perímetro.
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Art. 9º. Passa a denominar-se o Novo Amanhecer situado no município de
Quixabeira iniciando seu perímetro no Ponto 64 de coordenadas planas
378162.42 m E e 8738534.41 m S onde confronta com o Bairro Laranjeiras 2 na
avenida centenário e com a Avenida Francisco Novaes de Souza com o Bairro
Eucaliptos, deste segue em direção leste margeando a avenida Francisco Novaes
de Souza por 285 metros até o ponto 65 de coordenadas planas 378428.56 m E e
8738636.71 m S, deste segue sentido sul margeando o perímetro urbano da sede
em direção a estrada do Campo Verde por 542 metros até o Ponto 66 de
coordenadas planas 378462.27 m E e 8738092.73 m S, deste segue sentido oeste
pelo novo loteamento em direção a Avenida Centenário por 255 metros até o
ponto 67 de coordenadas planas 378210.51 m E e 8738114.61 m S, deste segue
em direção Norte margeando o perímetro urbano e confrontando com o Bairro
Laranjeiras 2 e avenida centenário por 420 metros até o ponto 64 de coordenadas
planas 378162.42 m E e 8738534.41 m S onde confronta com o Bairro Laranjeiras
2 na avenida centenário e com a Avenida Francisco Novaes de Souza com o
Bairro Eucaliptos Ponto inicial deste perímetro.
Art. 10º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de
dotações próprias do orçamento vigente.
Parágrafo Único: Oficie as entidades de empresas de prestação de serviço das
possíveis mudanças e novas nomenclaturas, para efeito de regularização de
endereço.
Art. 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Quixabeira em 10 de Outubro de 2022.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal de Quixabeira
Estado da Bahia
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