
   

 

 

 

 
 

 

 

DECRETO N° 031, DE 01 DE ABRIL DE 2020. 

 

Altera o Decreto Municipal nº 026, de 26 de 

março de 2020, e dá outras providências. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, Estado de Pernambuco, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, IV, da Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 203 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS classificou, em 11 

de março de 2020, que o COVID-19, nova doença causada pelo novo Coronavírus 

(denominado SARS-CoV-2) é uma pandemia; 

 

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), bem como a Portaria 

n° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 

disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 203 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO que cabe também ao Poder Público Municipal, no âmbito de suas 

competências, a adoção de medidas para reparação e proteção social da população, afetada 

pela emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os artigos 2º e 7º do Decreto Municipal nº 026, de 26 de março de 2020, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º O Comitê Gestor da Rede Solidariedade será composto por: 

 

I – 03 (três) representantes do governo municipal, a saber: 

a) um representante da Secretaria Extraordinária das Feiras, que 

presidirá o colegiado; 

b) um representante da Secretaria Municipal de Defesa Social e 

Direitos Humanos; 

c) um representante da Secretaria Municipal de Políticas para 

Mulheres. 

 

II – 03 (três) representantes da sociedade civil, a saber: 



   

 

 

 

 
 

 

 

a) um representante do Lions Club de Caruaru; 

b) um representante dos Rotary Clubs de Caruaru; 

c) um representante da Lojas Maçônicas de Caruaru. 

 

Parágrafo único. Os representantes de cada entidade/órgão serão 

indicados no prazo de 7 (sete) dias a contar da publicação deste 

Decreto, e, nomeados por portaria da Chefia do Poder Executivo.” 

 

........................................................................................ 

  

“Art. 7º Para os fins de que trata o artigo anterior, fica criado o 

Conselho Fiscal, que terá composição de 04 (quatro) membros, para 

acompanhar, fiscalizar e dar transparência à distribuição das doações 

recebidas. 

 

§ 1º. A composição do Conselho Fiscal será a seguinte: 

a) Um representante da Controladoria Geral do Município de 

Caruaru; 

b) Um representante da Câmara Municipal de Vereadores; 

c) Um representante Associação Comercial e Industrial de Caruaru; 

d) Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção 

Caruaru. 

 

§ 2º. Os representantes de cada entidade/órgão serão indicados no 

prazo de até 7 (sete) dias a contar da publicação deste Decreto, e, 

nomeados por portaria da Chefia do Poder Executivo. 

 

§ 3º. Dos trabalhos do conselho fiscal, será elaborado um relatório 

final a ser encaminhado para todos os órgãos de controle e para 

publicação no site oficial da Prefeitura de Caruaru.” 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da  sua publicação e produzirá efeitos enquanto 

perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavirus. 

 

Palácio Jaime Nejaim, 01 de abril de 2020; 199º da Independência; 132º da República. 

 

 

 

 

RAQUEL LYRA 

Prefeita 

 

Túlio Frederico Tenório Vilaça Rodrigues  

Procurador Geral do Município 

 

Angelo Dimitre Bezerra Almeida da  Silva 

Controlador Geral do Município 
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