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Planaltino

Atos Administrativos
Termo de Compromisso e posse do Prefeito Eleito em 15 de novembro de
2020.
Ao 1º dia do mês de janeiro de 2021, às 17:00 horas, no Salão Nobre da
Câmara de Vereadores de Planaltino-Bahia, especialmente reunido para este
fim e Constituída dos Vereadores abaixo assinados, compareceu o Senhor
Ronaldo Lisboa da Silva, eleito Prefeito deste Município no pleito de 15 de
novembro de 2020, e que, convidado pelo Presidente da mesa, prestou, na
forma da lei, o seguinte compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir a
Lei Orgânica, observar as Leis da União, do Estado e do Município, promover o
bem geral do Município e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da
legitimidade e da legalidade”. A seguir, o Senhor Ronaldo Lisboa da Silva,
declarou-se desemcompatibilidade para o exercício do cargo, na forma dos
Artigos 37 e 38 da Constituição Federal, e apresentou a seguinte declaração de
bens que constitui nesta data todo o seu patrimônio: 01 Fazenda Brejo Grande
73 hectares no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), 01 veículo Fiat
Toro Volcano no valor de R$ 118.860,00 (Cento e dezoito mil oitocentos e
sessenta reais), 01 Prédio Comercial no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco
mil reais), 01 Prédio Comercial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais),
01 Veiculo Chevrolet Montana 2012/2013 no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e
cinco mil reais), Saldo na Poupança na Caixa R$ 31.939,28 (Trinta e um mil
novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), Invest Fácil Bradesco
no valor de R$ 18.379,78 (Dezoito mil trezentos e setenta e nove reais e
setenta e oito centavos), 20 Cabeças de Gado no valor de R$ 20.000,00 (Vinte
mil reais) e Deposito Bancário em Conta Corrente no País na agência do
Banco do Brasil de R$ 206,53 (Duzentos e seis reais e cinquenta e três
centavos), perfazendo o valor total dos seus bens em R$ 639.385,59
(Seiscentos e trinta e nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e
nove centavos). Concluídas as formalidades acima, o senhor Presidente desta
Casa de Leis, usando a atribuição que a Constituição e as Leis lhe confere,
solenemente declarou empossado o Senhor Ronaldo Lisboa da Silva, no cargo
de Prefeito desse Município de Planaltino, Estado da Bahia, cargo para o qual
fora eleito em 15 de novembro de 2020, com um mandato que expirará em 31
de dezembro de 2024. E para isso foi lavrado este termo que vai assinado pelo
Presidente da Câmara, pelo Prefeito eleito, empossado nesta data, pelos
Vereadores e demais presentes. Sala das Sessões, em 01 de janeiro de 2021.
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