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“Semana do MP” será iniciada na próxima quarta-feira, dia 9 

05.12.2015 - Procuradores e promotores de Justiça estarão reunidos na próxima semana, 

entre os dias 9 e 11, para participar das atividades da 'Semana do Ministério Público 2015'. O 

evento será aberto oficialmente pelo procurador-geral de Justiça Márcio Fahel, às 18h30, do 

dia 9, no auditório do MP no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Leia mais... 

 

Jequié terá que suspender licenciamento ambiental e adequar destinação final dos resíduos  

25.11.2015 - A Justiça acatou dois pedidos de liminar feitos pelo Ministério Público estadual 

em ações civis públicas ambientais ajuizadas pelo promotor de Justiça Maurício Foltz 

Cavalcanti no município de Jequié. Leia mais... 

 

 

MPs apuram situação de incêndio que atinge a Chapada Diamantina 

20.11.2015 - Um inquérito civil público para apurar as responsabilidades e as providências 

adotadas tanto pela União quanto pelo Estado em relação ao incêndio que consome parte da 

Chapada Diamantina foi aberto na última segunda-feira, 16, pelo Ministério Público do Estado 

da Bahia e Ministério Público Federal. Leia mais... 

 

MP pede a suspensão do licenciamento ambiental feito pelo Município de Jequié  

11.11.2015 - O Município de Jequié terá que suspender imediatamente as atividades de 

licenciamento e autorização ambientais caso a Justiça acate pedido liminar feito em ação civil 

pública ajuizada ontem, dia 10, pelo Ministério Público estadual. Leia mais... 
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http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/29977
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Energia Eólica em debate na Assembleia Legislativa da Bahia 

 

11.11.2015 - A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) 

participou na manhã do dia 10/11 de um debate na Assembleia 

Legislativa da Bahia sobre “Normas e procedimentos para 

licenciamento de usinas eólicas de geração de energia”. O encontro 

aconteceu na Sala Herculano Menezes, e contou com a presença do 

Ministério Público, empresas, ambientalistas, além de 

representantes da Sema e Inema. Leia mais... 

 
 
 
Escola realiza atividade ambiental com crianças no Zoo de Salvador  

09.11.2015 - O Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, famoso 

por receber milhares de pessoas por mês nas suas 

instalações, foi palco neste final de semana de evento da 

Escola Sonho de Criança. Na oportunidade, crianças, 

familiares e professores desempenharam atividades de 

cunho ambiental e de conscientização de preservação da 

fauna e flora brasileira. Leia mais... 

 
 
Audiência no MP traz experiência do sistema paulista de gerenciamento online de resíduos 
sólidos  

 

05.11.2015 - O Ministério Público estadual promoveu na 

tarde de hoje, dia 5, na sede da instituição no CAB, 

audiência pública sobre a experiência da implantação e 

operação do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de 

Resíduos Sólidos – Módulo Construção Civil (Sigor) no 

estado de São Paulo. Leia mais... 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2841-energia-eólica-em-debate-na-assembleia-legislativa-da-bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2839-escola-realiza-atividade-ambiental-com-crianças-no-zoo-de-salvador.html
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6520
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Audiência para discutir a ponte Salvador-Itaparica será realizada em Vera Cruz  

 
12.11.2015 - A terceira audiência pública para ouvir a sociedade 
sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (Rima) para implantação do Sistema de Travessia 
Salvador – Ilha de Itaparica será realizada na próxima segunda-feira 
(16), no município de Vera Cruz, na Região Metropolitana de 
Salvador (RMS). Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 
Mulheres do Samba de Roda se revelam  

 

27.11.2015 - A Associação dos Sambadores e Sambadeiras do 

Estado da Bahia (ASSEBA), a Rede do Samba de Roda do 

Recôncavo Baiano e a Chegança dos Marujos Fragata Brasileira 

apresentam o documentário Mulheres do Samba de Roda. A 

primeira exibição será realizada no dia 5 de dezembro (sábado), às 

9h, na sede do Centro de Referência do Samba de Roda (Santo 

Amaro). Leia mais... 

 

IPAC faz serviços de conservação botânica em museus de Salvador Ampliar  

04.11.2015 - O Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no 

Corredor da Vitória, o Museu de Arte Moderna (MAM), na 

Avenida Contorno, e o Centro Cultural Solar do Ferrão, no 

Pelourinho, estão sendo contemplados com 45 dias de serviços 

de roçagem, poda de árvores de médio e grande porte, para 

limpeza e conservação botânica desses espaços. Leia mais... 

NUDEPHAC 

NBTS 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2838-audiência-para-discutir-a-ponte-salvador-itaparica-será-realizada-em-vera-cruz.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2842-mulheres-do-samba-de-roda-se-revelam.html
http://www.ipac.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/7880055668_db090cbbe5_z.jpg
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2843-ipac-faz-serviços-de-conservação-botânica-em-museus-de-salvador-ampliar.html
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Edição do Jornal Eco Kids é lançada em Teixeira de Freitas e Itanhém  

03.12.2015 - Foi lançado hoje (03), na Escola Municipal Pedro Agrizzi 

Neto, no município de Teixeira de Freitas, a terceira edição do Jornal 

Eco Kids. Nesta edição, o tema “Paisagismo: construindo um 

ambiente sustentável” foi escolhido pela escola e desenvolvido por 

cerca de 750 alunos. Os secretários Municipais de Meio Ambiente e 

Educação, Arnaldo Ribeiro Souza Júnior e Ariosvaldo Alves Gomes, 

participaram do lançamento que teve apresentações de canto, 

dança, teatro e declamação de poesias dos alunos. Leia mais... 

Parceria entre MP e PM garante reforma de CIPPA e rende homenagens em Ilhéus 

 

02.12.2015 - Uma parceria entre o Ministério Público do 

Estado da Bahia (MPBA) e a Polícia Militar baiana (PM) 

garantiu a ampla reforma da Companhia Independente de 

Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA) no município de 

Ilhéus, sul do estado. Leia mais... 

 

 

Teixeira de Freitas sedia encontro sobre conservação, restauração e economia florestal 

25.11.2015 - O município de Teixeira de Freitas sediou ontem, dia 24, e na manhã de hoje, dia 

25, o 'II Encontro de Conservação, Restauração e Economia Florestal', evento fruto de uma 

parceria entre o Ministério Público estadual, Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Fórum Florestal 

do Sul e Extremo Sul da Bahia, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Programa Arboretum. 

Leia mais... 

Acordo prevê regularização fundiária da comunidade “Quilombo” em Valença 

13.11.2015 - O Ministério Público estadual e o Município de Valença celebraram ontem, dia 

12, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o objetivo de realizar a regularização 

fundiária sustentável de interesse social da comunidade Quilombo, localizada no loteamento 

Novo Horizonte III, região norte da cidade. Leia mais... 

 

 

NUMA 

http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6610
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6605
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6577
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6543
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Cidades que mais desmatam na Mata Atlântica estão na fronteira do Cerrado 

12.11.2015 - Os municípios com as dez maiores áreas de floresta derrubada na Mata Atlântica 

estão em áreas próximas ao Cerrado, indica um novo mapeamento. Na opinião dos 

pesquisadores que realizaram o trabalho, a falta de governança no bioma do Brasil central está 

“contaminando” seu vizinho. Leia mais... 

 

 

 

 

Encontro debate importância da implementação e regularização dos Sistemas Municipais de 

Meio Ambiente 

03.12.2015 - A Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Baixo 

Paraguaçu realizou hoje, dia 3, no auditório da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (Uefs), o 'I Encontro sobre Sistemas 

Municipais de Meio Ambiente'. O evento reuniu prefeitos, 

representantes dos departamentos de Meio Ambiente dos 

Municípios, dos secretários de Agricultura e Meio Ambiente, 

conselheiros municipais de Meio Ambiente e integrantes da 

sociedade civil. Leia mais... 

 

Incêndio na Chapada: MPE e MPF recomendam adoção de medidas a órgãos da União, 

Estado e Municípios 

 

27.11.2015 - O Ministério Público do Estado da Bahia (MPE) e o 

Ministério Público Federal na Bahia (MPF) encaminharam hoje, dia 

27, recomendações a secretarias de Governo, órgãos executores da 

política ambiental no âmbito da União e do Estado e Municípios da 

Chapada Diamantina para que mantenham e reforcem a estrutura já 

existente de combate aos incêndios florestais que assolam a região. 

Leia mais... 

 

 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2835-cidades-que-mais-desmatam-na-mata-atlântica-estão-na-fronteira-do-cerrado.html
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6609
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6591
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MP inaugura sede de Promotorias em Lençóis 

13.11.2015 - O Ministério Público do Estado da Bahia inaugurou 

nesta sexta-feira, dia 20, uma nova sede da instituição que abrigará 

a Promotoria de Justiça de Lençóis e a Promotoria de Justiça 

Regional Ambiental do Alto do Paraguaçu. O imóvel, cedido por 30 

anos ao MP pela Prefeitura Municipal de Lençóis, fica localizado na 

Praça Otaviano Alves, 156, Centro. Leia mais... 

 
 
Governo envia mais um helicóptero para combater incêndio na Chapada Diamantina 

 

13.11.2015 - Diante da propagação dos incêndios florestais 

registrados nos últimos dias e da incidência dos focos de calor na 

região do Parque Nacional da Chapada Diamantina, o secretário 

estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, sobrevoou a área 

afetada e, no município de Lençóis, se reuniu com a equipe de 

combate aos incêndios do Programa Bahia Sem Fogo. Leia 

mais... 

 

 

Incêndio florestal é controlado no município de Ibicoara 

12.11.2015 - A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) 

informam que, através das ações realizadas pelo programa 

Bahia sem Fogo, foram controlados os focos de incêndios 

florestais registrados no município de Ibicoara, na Chapada 

Dimantina. Leia mais... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6564
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2836-governo-envia-mais-um-helicóptero-para-combater-incêndio-na-chapada-diamantina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2836-governo-envia-mais-um-helicóptero-para-combater-incêndio-na-chapada-diamantina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2837-incêndio-florestal-é-controlado-no-município-de-ibicoara.html
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Programa sobre gestão sustentável de resíduos sólidos é apresentado em Jacobina 

 

04.12.2015 - O programa 'Resíduos Sólidos – do Lixão à Gestão 

Sustentável', que integra o planejamento estratégico do Ministério 

Público estadual, foi apresentado ontem, dia 3, em evento realizado 

em Jacobina no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (Ifba). Leia mais... 

 

“Dia internacional do não uso de agrotóxicos” terá mobilização e ações de conscientização  

02.12.2015 - Uma mobilização nacional, realizada pelos Fóruns Estaduais de Combate aos 

Impactos dos Agrotóxicos, marcará o 'Dia Internacional do não uso de agrotóxicos' no Brasil. 

Amanhã, dia 3, ações de sensibilização e conscientização serão realizadas em diversos estados 

brasileiros. O Fórum Estadual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos da Bahia, que é 

coordenado pelo Ministério Público estadual, realizará atividades em Salvador, Feira de 

Santana e Vitória da Conquista. Leia mais... 

 

FPI na região de Santa Maria da Vitória resgata 700 animais e apreende 16 armas 

 

02.12.2015 - Mais de 700 animais resgatados, entre eles 67 

filhotes de papagaio e sete de tucano, 16 armas apreendidas, 

cinco pessoas detidas, 405,6 quilos de agrotóxicos interditados 

e 149 fornos de carvão destruídos. Esses são alguns dos 

resultados obtidos pela 36ª etapa do Programa de Fiscalização 

Preventiva (FPI), a quinta na região de Santa Maria da Vitória, 

realizada entre os dias 16 e 27 de novembro. Leia mais... 

 

“Programa Resíduos – do Lixão à Gestão Sustentável” será apresentado em Jacobina  

 

30.11.2015 - Com o objetivo de debater o programa “Resíduos – 

do Lixão à Gestão Sustentável”, nove municípios integrantes da 

Bacia do Salitre estarão reunidos em Jacobina, na próxima 

quinta-feira, 03 de dezembro, no auditório do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Leia mais... 

NUSF 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/29974
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6603
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6601
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6595
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Ordenamento do uso do solo foi tema de palestra do MP em 

seminário em Irecê 

26.11.2015 - Promovido pela Prefeitura de Irecê, em parceria com o Ministério Público 

estadual e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Bahia (Crea-BA), um seminário, 

realizado na última terça-feira, dia 24, em Irecê, teve como tema central o ordenamento do 

uso do solo com foco no desenvolvimento da cidade. Leia mais... 

 
UR Sudoeste faz apreensão de animais silvestres em feira livre  

 

12.11.2015 - Na última segunda-feira (9), a Unidade Regional 

(UR) Sudoeste do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Inema), juntamente com a Policia Militar, fez uma 

operação no combate ao comércio de animais silvestres, 

realizada no Mercado Municipal do município Guanambi. Leia 

mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6587
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2840-ur-sudoeste-faz-apreensão-de-animais-silvestres-em-feira-livre.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2840-ur-sudoeste-faz-apreensão-de-animais-silvestres-em-feira-livre.html
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1. Licenciamento / Normas Postos Combustíveis MPBA V5 - 03.10.2014 

2. TR - Diagnóstico Postos combustíveis 12.11.2015 

3. Parecer Serra das Lontras RAPPAM 2014 - Versão Final 12.11.2015 

4. Parecer - Parque Municipal da Boa Esperança RAPPAM 13.11.2015 

5. RAPPAM - Parecer APA Lagoa Encantada versao Final 12.11.2015 

6. Parecer APA Itacaré Serra Grande RAPPAM Versão Final 12.11.2015 

7. Parecer Pesc RAPPAM 2014 - Versão Final 12.11.2015 

8. Ação Civil Pública Ambiental em face do Municipio de Jequié 

9. Ação Civil Pública Ambiental contra o Município de Jequié (Parte 1) 

10. Guia de Atuação - MP / Licenciamento mineração 

11. Cartilha Virtual - Papel do MP na defesa do Patrimônio Cultural 

12. Manual Patrimônio Sacro 

Clique nos links abaixo para acessar os novos documentos  da          

Biblioteca Virtual – Novembro 2015 

http://www.ceama.mpba.mp.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3821-licenciamento-normas-postos-combustiveis-mpba-v5-03-10-2014.html
http://www.ceama.mpba.mp.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3822-tr-diagnostico-postos-combustiveis-12-11-2015.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3824-parecer-serra-das-lontras-rappam-2014-versao-final-12-11-2015.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3823-parecer-parque-municipal-da-boa-esperanca-rappam-13-11-2015.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3826-rappam-parecer-apa-lagoa-encantada-versao-final-12-11-2015.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3825-parecer-apa-itacare-serra-grande-rappam-versao-final-12-11-2015.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3827-parecer-pesc-rappam-2014-versao-final-12-11-2015.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3828-acao-civil-publica-ambiental-em-face-do-municipio-de-jequie.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3829-acao-civil-publica-ambiental-contra-o-municipio-de-jequie-parte-1.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3830-guia-de-atuacao-mp-licenciamento-mineracao.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3831-cartilha-virtual-papel-do-mp-na-defesa-do-patrimonio-cultural.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3832-manual-patrimonio-sacro.html

