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MP discute minuta de TAC com Prefeitura de Salvador  

 

28.01.2016 - A minuta de um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) que prevê algumas medidas para regularização de 

procedimentos administrativos e ambientais do setor de 

fiscalização e licenciamento ambiental da Superintendência de 

Ordenamento e Uso do Solo do Município (Sucom) foi apresentada 

e debatida na tarde de ontem, dia 27, pelos promotores de Justiça 

Ana Luzia Santana, Adriano Assis e Luciano Taques com o prefeito 

de Salvador, ACM Neto; o chefe de Gabinete da Prefeitura, João 

Roma; os secretários Silvio Pinheiro e André Fraga; e a procuradora-

geral do Município, Luciana Rodrigues. Leia mais... 

 
Oficina  discute o PDDU e suas consequências para Salvador 

 

 

20.01.2016 - A primeira de uma série de três oficinas abriu 

hoje, dia 20, na sede do Ministério Público estadual, em 

Nazaré, as discussões em torno do projeto de lei do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador 

que foi encaminhado pelo Poder Executivo municipal à 

Câmara de Vereadores. Leia mais... 

 

 
Projeto de Lei do PDDU de Salvador será discutido em oficina no MP 

 

18.01.2016 – O projeto de lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 

Salvador, que foi encaminhado pelo Poder Executivo municipal à Câmara de Vereadores, será 

discutido em três oficinas propostas pelo Ministério Público estadual, por meio da Promotoria 

de Justiça de Habitação e Urbanismo. Leia mais... 

 

Edição 01 / 2016 Salvador, 02 de fevereiro de 2016 

http://www.mp.ba.gov.br/noticia/30519
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Ceama orienta promotores de Justiça e órgãos públicos sobre manejo de abelhas 

africanizadas 

 

18.01.2016 - O Ministério Público estadual, por meio do Centro de Apoio às Promotorias de 

Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama), expediu uma nota técnica com o objetivo de orientar os 

promotores de Justiça e órgãos públicos a respeito do manejo de abelhas africanizadas. Leia 

mais... 

 
 
Oficinas do MP discutem o Projeto de Lei do PDDU de Salvador  

 

15.01.2016 - Buscando responder à pergunta: “O que a cidade ganha (ou perde) se o Projeto 

de Lei do PDDU for aprovado como encaminhado pelo Executivo?”, será realizada na próxima 

quarta-feira, dia 20, no auditório do Ministério Público estadual em Nazaré, a “1ª Oficina: 

Projeto de Lei do PDDU de Salvador – Reflexões Propositivas”. Leia mais... 

 

Crise hídrica no sul do estado motiva recomendação sobre abastecimento de água 

 

21.12.2015 - A situação de emergência provocada pela estiagem prolongada no sul do estado, 

que vem provocando degradação ambiental e crise no abastecimento de água na região, 

motivou o Ministério Público estadual a expedir uma recomendação ao Município de Itabuna e 

ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para adoção de medidas que 

garantam o uso prioritário da água para o consumo humano. Leia mais... 

 

Novas edições do 'Eco Kids' e 'Eco Teens' serão lançadas em Barra  do  Choça  

 

 

15.12.2015 - Mais duas edições dos jornais 

ambientais 'Eco Kids' e 'Eco Teens', projeto do 

Ministério Público estadual, serão lançadas no 

município de Barra do Choça, respectivamente, nos 

próximos dias 17 e 18, nas escolas municipais 

Antônio Carlos Magalhães e João Batista Figueiredo. 

Leia mais... 

 

 
 

 

 

 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30384
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30384
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30382
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30300
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30205
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MP aciona Embasa por deixar São Francisco do Conde sem abastecimento regular de água  

 

11.12.2015 - O Ministério Público estadual ajuizou hoje, dia 11, ação civil pública, com pedido 

liminar, contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) por interrupção e 

também falta completa do fornecimento de água no município de São Francisco do Conde. 

Leia mais... 

 

Projetos de Mobilidade urbana e educação ambiental são apresentados no segundo dia da 

Semana do MP 

 

10.12.2015 - “Na Bahia não há plano de mobilidade urbana. Fizemos um 

levantamento e, ao todo, são 50 municípios que têm obrigatoriedade 

com base na Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012)”, afirmou a 

promotora de Justiça Cristina Seixas, coordenadora do Centro de Apoio 

do Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama) do Ministério Público do 

Estado da Bahia (MPBA), que apresentou a palestra Programa 

Mobilidade Urbana, nesta quinta-feira, dia 10, durante a Semana do 

Ministério Público 2015, no São Salvador Hotéis e Convenções, no Stiep. 

Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30094
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30060
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Encontro com arcebispo discute importância da festa do Senhor dos Passos em Lençóis  

 

28.01.2016 - Com o objetivo de discutir a importância cultural da 'Festa de Nosso Senhor Bom 

Jesus dos Passos, Padroeiro dos Garimpeiros de Lençóis' e assegurar a finalização do seu 

registro como patrimônio cultural imaterial foi realizada ontem, dia 26, uma reunião na sede da 

Cúria Metropolitana de Salvador com o arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, e 

participação do Ministério Público estadual, representado pelo promotor de Justiça Augusto 

César Carvalho. Leia mais... 

 

MP recomenda tombamento histórico do ‘Casarão Olhos D’Água’ em Feira de Santana 

 

25.01.2016 - Com o objetivo de preservar o valor histórico-cultural do ‘Casarão Olhos D’Água’, 

em Feira de Santana, o Ministério Público estadual recomendou ao prefeito municipal que 

promova o tombamento do imóvel. Segundo a promotora de Justiça Luciana Machado dos 

Santos Maia, autora da recomendação, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 

(Ipac) realizou inspeção no local, atestando a importância do patrimônio, seu valor sócio-

cultural e sua necessidade de preservação. Leia mais... 

 

MP quer assegurar registro da Festa do Senhor dos Passos de Lençóis como patrimônio imaterial 

 

22.01.2016 - O Ministério Público estadual expediu ontem, dia 21, uma recomendação que visa 

assegurar a finalização do registro da 'Festa de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, Padroeiro 

dos Garimpeiros de Lençóis', como patrimônio cultural imaterial do Brasil e da Bahia. De 

autoria do promotor de Justiça Augusto César Carvalho de Matos, a recomendação foi 

encaminhada à Diocese de Irecê, à qual se vincula a Paróquia de Lençóis, e aos Institutos de 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan). Leia mais... 
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http://www.mp.ba.gov.br/noticia/30518
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30414
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30406
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MPs Estadual e Federal criarão comitê para planejar ações diante do possível avanço da lama 
de Mariana à Bahia 

28.01.2016 - Com o objetivo de planejar ações preventivas e mitigatórias dos danos que 

podem ser causados com a possível chegada dos sedimentos do rompimento da barragem de 

Fundão, em Mariana (MG), às águas oceânicas do estado da Bahia, os Ministérios Públicos 

Estadual e Federal criarão um comitê técnico que apontará à Samarco Mineradora S/A medidas 

a serem tomadas pela empresa. Leia mais... 

 
MP e Instituto Chico Mendes lançam campanha de conscientização para combate a incêndios 

 

13.01.2016 - Desenvolvida em parceria entre o Ministério Público estadual e o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, foi lançada hoje, dia 13, em Teixeira de Freitas, 

uma campanha de conscientização contra incêndios e uso inadequado do fogo. Leia mais... 

 

MP ajuíza ação para frear ocupações irregulares e incêndios na Ponta da Tulha 

14.12.2015 - Uma série de ocupações irregulares em uma área com mais de 29 mil metros 

quadrados localizada em Ponta da Tulha, no litoral norte do município de Ilhéus, levou o 

Ministério Público estadual a ajuizar, na última sexta-feira, dia 11, ação civil pública, com 

pedido de liminar, contra o Estado da Bahia, Município de Ilhéus, Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema), contra seis lideranças de movimentos sociais 

responsáveis pelas ocupações e quaisquer outros invasores. Leia mais... 

 
Prefeitura de Valença firma compromisso com MP para proteger manguezais 

11.12.2015 - Com o objetivo de proteger o meio ambiente, em especial as áreas de 

manguezais, a Prefeitura de Valença firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com 

o Ministério Público, por meio da promotora de Justiça Andréa Mendonça da Costa. O 

compromisso, que vale a partir de hoje (11), visa ainda evitar as ocupações irregulares nestas 

áreas por meio da construção de uma poligonal, de forma a garantir o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Leia 

mais... 
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http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30590
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30370
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30109
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30095
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30095
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MP recomenda a nove municípios que exijam materiais licenciados ambientalmente em 
obras públicas 

29.01.2016 - A comprovação da procedência legal e ambientalmente correta dos materiais de 

construção utilizados em obras deverá ser exigigidas por nove municípiosnas contratações de 

obras e serviços de engenharia, que envolvam o emprego de produtos e subprodutos minerias. 

A recomendação foi feita pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça 

Pablo Almeida, e se destina aos municípios de Campo Formoso, Jacobina, Jaguari, Miguel 

Calmon, Mirangaba, Morro do Chapéu, Ourolândia, Umburanas e Várezea Nova. Leia mais... 

 

MP recomenda medidas de revitalização do Parque Municipal de Macaqueiras em Jacobina 

 
28.01.2016 - O Ministério Público estadual encaminhou 
recomendação à Prefeitura Municipal de Jacobina para que 
ela adote medidas com o objetivo de revitalizar o Parque 
Natural de Macaqueiras, localizado no município. Segundo o 
promotor de Justiça Pablo Almeida, autor da 
recomendação, enviado no último dia 25, o Parque criado 
pela Lei Municipal nº 651, de 11 de setembro de 2003, com 
a finalidade de preservar o ecossistema natural do Vale do 
Rio Ouro, encontra-se em “situação de abandono”. Leia 
mais... 

 
Justiça determina reforço para combate a incêndio na região de Jacobina 

 

21.12.2015 - A Justiça determinou ontem, dia 20, à empresa Jacobina Mineração e Comércio 

Ltda. e ao Estado da Bahia uma série de providências com o objetivo de reforçar ações para 

debelar os focos de incêndios que afetam a região dos municípios de Jacobina, Miguel Calmon, 

Mirangaba e Caém. Leia mais... 

 

Municípios da região de Guanambi deverão suspender licenciamentos ambientais 

 

17.12.2015 - O Ministério Público estadual recomendou aos prefeitos, secretários municipais 

de Meio Ambiente e membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Guanambi, 

Oliveira dos Brejinhos, Candiba, Paramirim, Ibitiara, Macaúbas e Caetité que se abstenham de 

conceder licenciamentos ambientais até que estruturem seus órgãos ambientais. Leia mais... 

 

 

NUSF 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30602
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30521
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30521
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30301
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30288
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MP vai apurar combate a queimadas na região de Jacobina  

14.12.2015 - Um comitê de gerenciamento de crise foi instalado para combater os incêndios 

O Ministério Público, por meio do promotor de Justiça Pablo Almeida, vai instaurar um 

inquérito civil para apurar o porquê da não adoção pelos entes públicos de ações de controle 

de queimadas, prevenção e combate aos incêndios na região de Jacobina e Miguel Calmon. 

Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30110
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1. Nota Técnica sobre Manejo Abelhas Africanizadas - Final em janeiro de 2016 

2. Inea - Lava a jato - oficina 

3. IV Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental 

Clique nos links abaixo para acessar os novos documentos 

disponibilizados na página do Meio Ambiente - Janeiro 2016 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3834-nota-tecnica-sobre-manejo-abelhas-africanizadas-final-em-janeiro-de-2016.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3835-inea-lava-a-jato-oficina.html
http://cobesa.com.br/2016/

