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MP e Município de Salvador firmam acordo para regularizar atuação ambiental da Sucom 

O Ministério Público estadual e o Município de Salvador firmaram Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) que prevê a regularização e o aperfeiçoamento de procedimentos administrativos e 
ambientais do setor de fiscalização e licenciamento ambiental da Secretaria Municipal de 
Urbanismo (Sucom). O acordo também contempla o estabelecimento de medidas de proteção do 
patrimônio ambiental, do patrimônio público e a prevenção e repressão à corrupção. Leia mais... 

 

 

 

 

 

IPAC entrega certificados e faz acordo para salvaguarda de terreiros em Cachoeira  

 
02.05.16 - A prefeitura de Cachoeira recebeu na última sexta-feira (29) o 
certificado de ‘Registro Especial’ de ‘Bem Cultural da Bahia’ para 10 
terreiros de candomblé. Leia mais... 

 

 

 

 
 

Crise hídrica em Ilhéus: Justiça determina levantamento técnico das barragens da Bacia do Rio 
Iguape  

16.05.16 - A Justiça atendeu requerimento do Ministério 
Público estadual e determinou que a Empresa Baiana de 
Água e Saneamento (Embasa) faça, em 30 dias, o 
levantamento da situação jurídica, técnica e administrativa 
de todas as barragens da Bacia Hidrográfica do Rio Iguape, no 
município de Ilhéus, que passa por uma crise hídrica. Leia 
mais... 
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http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32878
http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/ipac-entrega-certificados-e-faz-acordo-para-salvaguarda-de-terreiros-em-cachoeira
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32757
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32757
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Homem é condenado a pagar multa por causar poluição sonora em Ilhéus 

13.05.16 - Acionado pelo Ministério Público estadual por causar poluição sonora no município de 
Ilhéus, Ueles Santos Andrade foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização no valor de R$ 8 
mil. De acordo com o promotor de Justiça Paulo Eduardo Figueredo, Ueles foi flagrado pela Polícia 
Militar emitindo pressão sonora de 92,7 decibéis, valor superior ao máximo permitido pela 
legislação, que é de 55 decibéis. Leia mais... 

 
MP realiza oficina em Porto Seguro para debater cumprimento de leis ambientais 

13.05.16 - Com o objetivo de buscar a efetividade da legislação ambiental, será realizada, em Porto 
Seguro, nos dias 19 e 20 de maio, a “XVII Oficina Ambiental NUMA”. Organizada pelo Ministério 
Público estadual, esta é a “I Oficina integrada dos Programas Mata Atlântica Bahia e Floresta Legal”. 
Leia mais... 

 

 

 

Incêndio na Chapada ameaçou nascente do Rio Paraguaçu 

02.05.16 - No último sábado (30), o fogo na região das Gerais do Rio 
Preto, na divisa entre os municípios de Palmeiras e Mucugê, voltou a 
ameaçar a nascente do Rio Paraguaçu. O Jornal da Chapada apurou junto 
à Associação dos Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC) 
que o incêndio teria começado por volta das 10h da manhã. Leia mais... 
 

 

 

 
 
 

 
FPI apresenta resultados de operação realizada em dez municípios do Vale do São Francisco 

 
09.05.16 - Cinco pessoas detidas, mais de dois mil animais 
entregues voluntariamente ou resgatados, 15 armas de fogo 
apreendidas, dois abatedouros ilegais interditados e 18 fornos 
de carvão destruídos. São alguns dos resultados da 37ª operação 
do programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada 
durante 12 dias em dez municípios da região do Vale do São 
Francisco, entre 24 de abril e 5 de maio. Leia mais... 
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http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32615
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32576
http://www.bahiadopovo.com.br/noticias/3125-2016/05/02/incendio-na-chapada-ameacou-nascente-do-rio-paraguacu
http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/32531
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‘Caravanas de Saneamento na Bacia do São Francisco’ chega a Irecê 

09.05.16 - O Ministério Público estadual promove até a próxima sexta-feira, dia 13, a quarta edição 
da ‘Caravana de Saneamento na Bacia do São Francisco’, no município de Irecê, que fica a 476km de 
Salvador. Leia mais... 

 
Resultados da 37ª FPI serão apresentadas em audiência pública 

04.05.16 - Uma audiência pública para apresentar os resultados da 37ª operação de Fiscalização 
Preventiva Integrada (FPI) do Rio São Francisco será realizada na sexta-feira, dia 6, às 14h, no 
auditório da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), em Juazeiro. Leia 
mais... 

 
Acordo entre MP e Juazeiro visa combate à poluição sonora 

04.05.16 - O Ministério Público estadual firmou ontem, dia 3, Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com o Comando de Policiamento Regional Norte (CPRN) e com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Ordem Pública (Semaop) de Juazeiro para combater a poluição sonora no 
município. Leia mais... 

 
MP recomenda continuidade de linha de transporte coletivo em Jacobina 

02.05.16 - O Ministério Público estadual recomendou ao Município de Jacobina que volte a 
disponibilizar, no prazo de 30 dias, a linha 5 de transporte coletivo que faz o trajeto entre a cidade e 
o povoado de Itapicuru. Segundo o promotor de Justiça Pablo Almeida, o serviço foi suspenso em 
março deste ano “sem qualquer aviso prévio ou justificativa formal”. Leia mais... 

 

 

 

 

 

1. Projeto Movimenta - Planejando a Mobilidade Urbana 

2. Cursos de Formação em Licenciamento e Fiscalização Ambiental 

3. Minuta de TAC - Criação de Unidade de Conservação 

4. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 002-15 (PMPA-IRREGULARIDADES PDDU-IC N. 705.0.177124-15) 

5. IC N. 705.0.177124-15 (HOMOLOGAÇÃO TAC) 

6. IC N. 705.0.177124-15 (PMPA-IRREGULARIDADES PDDU) 

7. TAC N. 001-15 (PDDUA-IC N. 705.0.177124-15) 

8. Recomendação - Suspensão de transporte público - Itapicuru e Jaboticaba 

Clique nos links abaixo para acessar os novos documentos 

disponibilizados na página do Meio Ambiente - Maio 2016 

http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/32529
http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/32478
http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/32478
http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/32467
http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/32452
http://www.mpba.mp.br/area/ceama/biblioteca/1182
http://www.mpba.mp.br/area/ceama/biblioteca/1179?sort_by=title&sort_order=ASC
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3854-minuta-de-tac-criacao-de-unidade-de-conservacao.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3852-recomendacao-conjunta-n-002-15-pmpa-irregularidades-pddu-ic-n-705-0-177124-15.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3850-ic-n-705-0-177124-15-homologacao-tac.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3851-ic-n-705-0-177124-15-pmpa-irregularidades-pddu.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3853-tac-n-001-15-pddua-ic-n-705-0-177124-15.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3849-recomendacao-suspensao-de-transporte-publico-itapicuru-e-jaboticaba.html

