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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Abapa promove capacitação para professores de Cocos e Jaborandi

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), por 
meio do Programa Educacional Conhecendo o Agro, encerra 
um ciclo de capacitações para mais 470 educadores da rede de 
educação básica de nove municípios da região Oeste da Bahia. 
O Programa foi dividido em quatro núcleos regionais estratégi-
cos e desde julho promove encontros on-line aos profissionais 
da educação. Nesta segunda-feira (17), foi encerrado o ciclo de 
Formação Continuada com os municípios de Cocos e Jaboran-
di, 120 professores participaram. Barreiras, Luís Eduardo Maga-
lhães, São Desidério, Baianópolis, Riachão das Neves, Corren-
tina, e Formosa do Rio Preto, já receberam a capacitação. Além 
do presidente da Abapa, Júlio Busato, esta edição contou com a 
participação do presidente da FAEB/Senar, Humberto Miranda.
As formações foram realizadas de maneira remota, com grande 
adesão de participantes e conclusão das atividades propostas. O 
apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) por 
intermédio das suas equipes pedagógicas garantiu instrumentos, 
métodos e técnicas de ensino, através da pedagogia por Projeto e 
Pesquisa, introduzindo o mundo do agronegócio nas atividades 
presentes no planejamento escolar.  Juntos, Senar e Abapa repas-
saram aos participantes, formas de trabalhar a agropecuária, de 
maneira interdisciplinar nos componentes curriculares das sé-
ries iniciais e finais do ensino fundamental. O Programa segue 
orientações da Base Nacional Comum Curricular.
A pedagoga Amanda Bastos do Senar, classifica as capacitações 
como o final de um ciclo de formação, porém as atividades co-
meçarão a ser colocadas em prática nas redes de ensino de cada 
município participante do Programa. “Queremos mostrar para 
os educadores que existe uma maneira mais eficaz de repassar 
um conteúdo, trabalhamos a potencialidade de um local, levan-

tamos uma problemática e depois contextualizamos. Isso faz 
com que os alunos compreendam a realidade e através de meto-
dologias específicas, transformem a realidade”.
No ano passado o Programa foi realizado em escolas municipais 
de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. O resultado positivo 
garantiu a expansão, neste ano de 2020, para mais municípios. 
“Construímos materiais didáticos que promovem o conheci-
mento através do contexto local, produção, sustentabilidade e 
outras aprendizagens. Além disso, estamos seguindo os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável de 17 metas globais, estabe-
lecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Queremos 
distribuir material didático para as instituições de ensino para 
que os educadores e educandos possam ter subsídio ao aplicar o 
Programa”, explica o supervisor pedagógico do Programa, Elvis 
Rodrigues Alves.
Educação sem fronteiras – Para o presidente da Abapa, Júlio 
Busato, este é apenas o início de uma mudança de hábitos e de 
pensamentos, com foco na sustentabilidade e na educação am-
biental. “Vamos transformar a vida das pessoas e consequente-
mente, dos locais onde vivem. É através da educação que as gran-
des mudanças acontecem, estamos mostrando que não existem 
barreiras entre àqueles que trabalham para levar o alimento para 
a mesa das pessoas”, afirma.
O Programa Educacional Conhecendo o Agro garante a possibi-
lidade de ampliar as atividades em sala de aula, e agora, por meio 
das atividades remotas, de maneira interdisciplinar pensando na 
realidade agrosocioambiental de cada local. Lançado pela Abapa 
em 2019, traz a perspectiva de aproximar os professores e estu-
dantes da rede pública e privada de ensino do conhecimento teó-
rico e prático desenvolvido pelo setor agrícola do Oeste da Bahia. 

O ciclo de capacitações do Programa Educacional Conhecendo o Agro foi realizado em nove municípios do 
Oeste da Bahia com o apoio do Senar
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PEDIDO DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO - LL 

 

A Santa Colomba Agropecuária Ltda, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
03.785.640/0001-42, torna público o requerimento a SEMMA - Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, a Licença Localização (LL) para a atividade de Beneficiamento de 
algodão e instalação de algodoeira, localizado na Fazenda Canguçu Área 04, Estrada 

Côcos (BA) – Mambaí (GO) Km 100, S/N, Município de Côcos-BA, CEP: 47.680-000. 

 

Representante legal 
SANTA COLOMBA AGROPECUÁRIA LTDA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.447/0001-26 

 

Praça Municipal, s/n – Centro – Catolândia - Bahia – CEP 47.815-000 - fone (77) 3619-2030. 
 

 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NA LEI 13.979/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA/BA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 192/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 184/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA - BAHIA 
CONTRATADA: MAURO DAS NEVES SOUZA 
CPF: 052.179.946-57 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Administrativo Nº 192/2020, Dispensa de 
Licitação Nº 184/2020. Lei Federal Nº 13.979/2020. 
OBJETO: Prestação de serviços de pessoa física na instalação de Pisos tipo cerâmica para 
reforma e ampliação da Unidade de Saúde destinada ao funcionamento do Centro de 
Atendimento da COVID-19, montado por este Município para enfrentamento da emergência de 
saúde pública, nos termos do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, visando 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Catolândia, estado 
da Bahia..  
QUANTIDADE: 01 Unidade 
VALOR TOTAL: R$: 2.000,00 (Dois mil reais). 
DATA: Ratificada pelo Prefeito Municipal deste Município no dia 18/08/2020. 
Catolândia – Bahia, 18 de agosto de 2020. 
José Francisco da Cruz 
Secretário Municipal de Administração 
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