
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO Nº. 0015/2015. 

Caraúbas – PB, 25 de Agosto de 2015. 
 

Altera dispositivos constantes do Decreto 
nº. 012/2015 que estabelece diretrizes e 
providências para a redução e 
otimização das despesas e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito do Município de Caraúbas, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e, 
Considerando o disposto nos arts. 1º e 6º, do Decreto nº. 012/2015, de 20 de 

Julho de 2015, 
Considerando a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as 

ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa, em atenção 
especial aos dispositivos da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000; 

 
Considerando a necessidade de contenção de despesas, otimização dos 

recursos existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão 
governamental; e  

 
Considerando ainda a deterioração do cenário econômico nacional, 

 
RESOLVE E DECRETA: 
 

Art. 1º - O percentual estabelecido de 10%(Dez) por cento para a redução das 
despesas dos órgãos da Administração Direta e Indireta constante no art. 1º, do referido Decreto, fica 
alterado para 20%(vinte) por cento, haja vista, o déficit financeiro apresentado pela Contabilidade 
Pública Municipal. 
 

Art. 2º - Fica alterada a composição do Comitê Gestor para o 
acompanhamento e a avaliação das medidas previstas neste decreto, instituído junto à Secretaria 
Municipal do Planejamento, Comunicação Institucional e Gestão, composto por representantes dos 
órgãos abaixo relacionados, nas seguintes conformidades: 

 
I – 2 (dois) da Secretaria de Administração; 
II – 2 (dois) da Secretaria de Planejamento e Gestão; 
III – 2 (dois) da Secretaria da Fazenda; 
IV – 1 (um) do Gabinete do Prefeito; 
V – 1 (um) da Assessoria Jurídica do Município 
VI – 1(um) representante da Contabilidade Pública. 
 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Caraúbas, 25 de Agosto de 2015. 
 
 

Pedro da Silva Neves 
Prefeito 

 


