
 

 

 

 

 
 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA PREFEITA MUNICIPAL E 

VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO  

 

No primeiro dia de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, realizou-se 

no Ginásio Poliesportivo Astolfo Meneses, localizado nesta cidade de Buriti 

Bravo, na Rua do Pequizeiro, s/n – Centro, a Sessão Solene de posse da 

senhora Prefeita e do senhor Vice-Prefeito. Com a palavra a senhora Tágide 

France Santos Nunes, que cumprimentou aos presentes e solicitou a presença 

do Presidente Vereador JONNÍDIO AURÉLIO BEZERRA SANTOS, 

Presidente da Câmara Municipal, que presidirá os trabalhos; o 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Cid Pereira da Costa; a 

Excelentíssima senhora Prefeita eleita Luciana Borges Leocádio. O 

Excelentíssimo senhor Vice-Prefeito eleito Welson Alves de Amorim. A 

vereadora Nádia Rúbia Oliveira da Silva, que auxiliará nos trabalhos, como 

Secretária desta Sessão Solene. Solicitamos a presença dos senhores 

vereadores e senhoras vereadoras a ocuparem seus lugares: Vereador 

ANTONIO MIGUEL DE SOUSA, Vereador CLEBER PEREIRA DOS 

SANTOS, Vereadora NÁDIA RÚBIA OLIVEIRA DA SILVA, Vereadora 

IRISNALDA PEREIRA TAVARES DUARTE, Vereador WERMESON 

SOUSA DE MORAIS, Vereador JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS 

MORAIS, Vereador VITOR HUGO SOUSA DOS SANTOS CAMPELO, 

Vereador RAIMUNDO WILSON BORGES COELHO, Vereador JOSÉ 

ALBERTO PEREIRA FERREIRA, Vereador JOSÉ REINALDO 

CARVALHO DA SILVA. E para os lugares de honra os senhores e senhoras 

José Henrique Carvalho de Oliveira, Petrônio da Silva Coelho, Gilvan Rocha 

de Sousa, Fabiana Borges Leocádio Rodrigues, Marineide Brito Vieira dos 

Santos, Marcos Antonio José de Moura, Suélio Carneiro Batista, Carlos 

Daniel Oliveira Cruz, Antonio Pereira Coêlho Filho, José Wilson Alves de 

Amorim. Registrando e agradecendo a presença das demais autoridades. Para 

iniciar a Sessão Solene, com a palavra o Presidente da Câmara Municipal de 

Buriti Bravo, o vereador Jonnídio Aurélio Bezerra Santos, que declarou 

aberta a Sessão Solene de posse da Prefeita e Vice-Prefeito eleitos no último 

pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte e, que sob a proteção de 

Deus iniciou os trabalhos. Em seguida, a entrada das bandeiras, a execução 

dos hinos nacional brasileiro e do município de Buriti Bravo, que foi 

acompanhado de pé por todos os presentes. Após, a Mestre de Cerimônia 

passa a palavra ao Presidente da Mesa, o vereador Jonnídio Aurélio Bezerra 

Santos, para saudação aos presentes. É aberta a palavra as autoridades 

presentes. Dando prosseguimento, foi solicitada a entrega da declaração de 

bens ao Presidente da Mesa, que solicita a Excelentíssima senhora Prefeita 

Luciana Borges Leocádio, que preste o seu juramento e orienta para que 

estenda o braço direito ao prestar compromisso. Prefeita: “Prometo cumprir 

e fazer cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Constituição do Estado do Maranhão e a Lei Orgânica do município de Buriti 

Bravo, bem como as demais leis; desempenhar com lealdade, moralidade e 

transparência o mandato que me foi outorgado; trabalhar pelo progresso do 

município e pelo bem-estar de seu povo”. Dando sequência, o Presidente da 

Mesa convida o senhor Vice-Prefeito Welson Alves de Amorim, para prestar 

o seu compromisso. Vice-Prefeito: “Prometo cumprir e fazer cumprir a 

Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do 

Maranhão e a Lei Orgânica do município de Buriti Bravo, bem como as 

demais leis; desempenhar com lealdade, moralidade e transparência o 

mandato que me foi outorgado; trabalhar pelo progresso do município e pelo 

bem-estar de seu povo”. Logo após foi feita a leitura dos termos de Posse da 

Prefeita e Vice-Prefeito, pela Secretária, que foi assinado, respectivamente. 

Na sequência, Tágide France Santos Nunes fez a leitura do Termo de 

Transmissão de Cargo a Excelentíssima senhora Prefeita Luciana Borges 

Leocádio e ao senhor Excelentíssimo Vice-Prefeito Welson Alves de 



 

 

 

 

Amorim, Termo que deverá ser firmado em Livro Próprio, que será assinado 

pelo Prefeito e Vice-Prefeito empossados. Na ausência do ex-Prefeito Cid 

Pereira da Costa, procede-se em seguida, a entrega da faixa pelo Presidente 

da Câmara Jonnídio Aurélio Bezerra, para a Prefeita Luciana Borges 

Leocádio, gestão de 2021 a 2024. O Presidente da Mesa declara empossados 

a Excelentíssima senhora Prefeita Municipal Luciana Borges Leocádio e, o 

Excelentíssimo senhor Vice-Prefeito Municipal Welson Alves de Amorim, 

para cumprirem o mandato outorgado pelo povo de Buriti Bravo, do dia 

primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de 

dois mil e vinte quatro. Finalizando, os parabenizou. Em seguiram proferiram 

seus discursos respectivamente. Dando prosseguimento, antes do 

encerramento, pede que todas as autoridades presentes na Tribuna de Honra, 

permaneçam para a foto oficial do evento. Após agradecer todos os 

envolvidos no evento, sob a proteção de Deus, o Presidente da Mesa Jonnídio 

Aurélio Bezerra Santos, declarou encerrada a Sessão Solene que empossou a 

Prefeita e Vice-Prefeito, eleitos no último pleito, para o mandato de primeiro 

de janeiro de dois mil e vinte e um a trinta e um de dezembro de dois mil e 

vinte e quatro. Agradeceu a presença de todos, desejou um ótimo dia e 

desejou que Deus abençoasse Buriti Bravo. 

 

  

 

Jonnídio Aurélio Bezerra Santos 

Presidente da Sessão Solene de Posse 

 

 

Nádia Rúbia Oliveira da Silva 

Secretária da Sessão Solene de Posse 

 

 

DECRETO Nº 09/2021, DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a Programação Financeira e o 

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, 

conforme o art. 8º da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e 

para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para 

o exercício de 2021, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2020, 

na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto. 

 

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste 

exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução 

condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos 

correspondentes. 

 

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente 

poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva 

arrecadação das receitas correspondentes. 

 

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% 

da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 

2000. 

 

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite 

estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal 

efetivo. 

 

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento 

do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 



 

 

 

 

Art. 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários 

consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2021 para o Poder 

Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de 

cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme 

dispõe o art. 29-A da Constituição Federal. 

 

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021. 

 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Buriti Bravo-MA, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 
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