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CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020 a 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS, decretou 
a disseminação do novo coronavírus como uma 
pandemia, sendo a doença provocada pelo vírus 
denominada (COVID-19);
CONSIDERANDO que tal classificação significa o risco 
potencial de a doença infecciosa atingir a população 
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais 
que já tenham sido identificadas como de transmissão 
interna;
CONSIDERANDO que a Pandemia em decorrência da 
COVID-19 tem elevado o volume de sepultamentos 
diários em nosso Município, tendo se agravados nos 
últimos meses com a disseminação de novas variantes 
do vírus SARS COV 2, e, até o presente momento, não 
existe previsão de medidas que garantam a interrupção 
de tal fato;
CONSIDERANDO que os serviços funerários são de 
natureza essencial e não devem sofrer paralisações, 
razão pela qual necessário se faz a adoção de medidas 
capazes de assegurar a continuidades de tais serviços;
CONSIDERANDO as orientações do Plano Estadual de 
Manejo de Óbitos durante pandemia da COVID-19.

RESOLVE 

Art.1º. Torna público a todos os munícipes que tenham 
parentes sepultados no cemitério Jardim da Eternidade, 
situado na Gleba H, neste Município, nos BLOCOS 50 e 
51, modalidade de Gavetas, conforme previsão do Item 
12 do Decreto Municipal 4844/2010, com seu prazo de 
concessão vencido (3 anos contados da data de 
sepultamento), que realizará a exumação dos restos 
mortais das referidas gavetas, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar desta publicação.

§ 1º. No mesmo prazo de 10 dias, o responsável ou
familiar deverá procurar a Secretaria de Serviços
Públicos para manifestar interesse na modalidade de
destinação dos restos mortais, conforme os
procedimentos pertinentes.
§ 2º. A lista com informações tais como nome do
sepultado e data de sepultamento, constam do Anexo I,
parte integrante deste Edital.
§ 3º. O interessado responsável deverá comparecer à
SESP, situada no Loteamento Espaço Alfa - Jardim
Limoeiro, Camaçari - BA, 42802-590, ou entrar em
contato através do Whatsapp (71) 9 8112-0582, de
Segunda a Sexta, das 8h às 12h, dentro do prazo
informado no caput deste artigo, apresentando cópia de
seu RG e Certidão de óbito do respectivo sepultado.

Art. 2º. O não atendimento a esta notificação no prazo 
mencionado, implicará em exumação dos restos mortais 

 RESOLUÇÃO N° 003/2021
DE 23 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a aprovação de indicação de 
servidor(a) para exercer o cargo de 
Secretária Executiva do Conselho Gestor 
de Parcerias Público-Privadas – CGPPP.

O PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - CGPPP, no uso 
das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 7280, de 
29 de janeiro de 2020, e no uso das suas atribuições e 
competências legais e regimentais, 

RESOLVE

Art. 1º Fica aprovada por unanimidade a indicação da 
servidora REGINA ESTEVAM MARGARIDA lotada na 
Secretaria de Governo - SEGOV, matrícula nº 832776, 
para exercer o cargo de Secretária Executiva.

Art. 2º - Esta resolução terá efeitos retroativos ao dia 25 
de março de 2021, revogando as disposições em 
contrário.

CAMAÇARI-BA, EM 23 DE ABRIL DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DE 

PARCERIAS - CGPPP

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO Nº 003/2021 

A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS no uso de 
suas atribuições e prerrogativas legais,

S
E
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P

SECRETARIA DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 
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SECRETARIA DE GOVERNO
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