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MP promove audiência sobre logística reversa de pneus em Salvador 

29.11.2016 - O Ministério Público estadual promoverá na próxima quinta-feira, dia 1º, uma 
audiência pública sobre logística reversa de pneus em Salvador. O evento será realizado às 9h, 
no auditório da sede no MP, localizada no bairro de Nazaré. A audiência será presidida pela 
promotora de Justiça Ana Luzia dos Santos Santana, que discutirá sobre a implantação do 
sistema de logística reversa de pneus inservíveis na cidade. A logística reversa de pneus atribui 
responsabilidades para a cadeia industrial e comercial de pneus, destacando a importância no 
descarte adequado dos pneus sem utilidade, a fim de reforçar a preservação do meio 
ambiente. Leia mais... 
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http://www.mp.ba.gov.br/area/ceama/biblioteca/1182
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Consórcio Intermunicipal será criado para defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande 

22.11.2016 - Os Municípios de Barra do Choça, Caatiba, Itambé, Itapetinga, Planalto, Nova 
Canaã e Vitória da Conquista assinaram ontem, dia 21, um protocolo de intenções para criação 
do Consórcio Intermunicipal de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande. O objetivo é 
desenvolver ações, políticas e gestão associada de serviços públicos no âmbito territorial de 
cada município, voltados à promoção do uso racional dos recursos naturais da Bacia 
Hidrográfica do Rio Catolé Grande. Leia mais... 

 

Recuperação de Área de Preservação Permanente em Jequié é objeto de ação civil pública  

22.11.16 - Diante da necessidade de se recuperar a Área de Preservação Permanente da Lagoa 
do Derba, localizada no bairro de Jequiezinho, no município de Jequié, o promotor de Justiça 
Maurício Foltz Cavalcanti ajuizou uma ação civil pública, com pedido liminar, para que a Justiça 
determine ao Município de Jequié que fiscalize e coíba o lançamento de entulhos e de resíduos 
sólidos que são jogados na lagoa, identificando e autuando as empresas ou pessoas físicas que 
jogam detritos no local.  Leia mais... 

 

 
 
 
 
 

Taxa de entrada em Morro de São Paulo deve ser extinta após ação do MP 

27.11.2016 - A Taxa de Preservação Ambiental (TAP) cobrada pelo Município de Cairu para 
entrada em Morro de São Paulo deve ser extinta após o Tribunal de Justiça da Bahia julgar 
procedentes os pedidos apresentados pelo Ministério Público estadual em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin). De acordo com a ação, a taxa instituída pelo Município não está 
vinculada às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, o que 
configura uma “limitação inconstitucional ao direito de liberdade de tráfego”. Os argumentos 
do MP foram acolhidos de forma unânime pelos desembargadores do TJ, que decidiram pela 
inconstitucionalidade da cobrança. Leia mais... 

 

Valença firma acordo com MP para regularizar Sistema Municipal de Meio Ambiente 

11.11.16 - O Município de Valença firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e assumiu 
compromisso com o Ministério Público estadual de regularizar o Sistema Municipal de Meio 
Ambiente, adequando as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental e reformulando 
o Conselho e o Fundo Municipal de Meio Ambiente de acordo com a legislação federal. O 
acordo prevê ainda o encaminhamento de projeto de lei da Política Municipal de Meio 
Ambiente de Valença para a Câmara de Vereadores. Leia mais... 

Matérias NUMA 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35255
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35251
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35306
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35113


 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

 

FPI fecha fábrica de cerâmica ilegal em Macururé 

25.11.2016 - Em mais um dia de atividades na região de Paulo Afonso, técnicos que integram as 
equipes da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Rio São Francisco da Tríplice Divisa 
fecharam uma fábrica de cerâmica no município de Macururé. O estabelecimento, que sofreu 
uma multa de $ 10.500,00, funcionava de forma ilegal e acabou sendo embargado por não 
possuir registro que comprovasse a origem da madeira e da argila utilizadas para a confecção 
dos objetos. Leia mais... 

 

Município de Santa Brígida se compromete a não autorizar a realização de vaquejadas  

24.11.2016 - O Município de Santa Brígida assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
com o Ministério Público estadual se comprometendo a não permitir a realização de 
vaquejadas e puxadas de boi em áreas públicas. Além disso, se comprometeu a colaborar com 
as polícias para coibir tais atividades; não expedir autorizações para realização desses eventos e 
quaisquer outras práticas que provoquem maus-tratos a animais; cancelar eventuais 
autorizações já concedidas para realização de futuras vaquejadas; e permitir a fiscalização de 
órgãos no Município, inclusive ONG´s que atuem na proteção animal. Leia mais... 

 

Operação apreende mais de 500 animais silvestres em Paulo Afonso e Jeremoabo  

24.11.2016 - A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) 
do Rio São Francisco apreendeu mais de 500 animais 
silvestres na região de Paulo Afonso, distante 480 Km 
de Salvador, durante cindo dias de operações. Entre 
eles foi encontrada uma ave do tipo ararajuba, espécie 
raríssima da fauna brasileira. Leia mais... 

 

 

FPI identifica pedreira ilegal com quase 600 mil pedras na zona rural de Coronel João Sá 

23.11.2016 - A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) 
do Rio São Francisco da Tríplice Divisa (Alagoas, Bahia e 
Sergipe) identificou uma pedreira ilegal na zona rural 
do Município de Coronel João Sá, que fica a 454 km de 
Salvador. No local, foram encontradas cerca de 600 mil 
pedras, que corresponde a cerca de 120 caminhões 
carregados dos rochedos. Leia mais... 

 

Matérias NUSF 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35302
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35291
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35287
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35269
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FPI Tríplice Divisa: gruta famosa por turismo religioso em Santa Brígida apresenta sinais de 
depredação 

22.11.2016 - Um dos lugares mais visitados por 
romeiros da Bahia, a gruta do 'Mané Véio', localizada 
no município de Santa Brígida (distante 40 Km de Paulo 
Afonso), está sendo destruída por visitantes. Sinais de 
depredação, pichações e lixo foram encontrados no 
local durante visita realizada por uma equipe da 
Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Rio São 
Francisco da Tríplice Divisa... Leia mais... 

 

FPI da Tríplice Divisa: Bahia, Sergipe e Alagoas se unem para salvar o Rio São Francisco 

21.11.2016 - Reza a lenda que elas tinham o poder de 
afugentar o mau-olhado, de afastar o azar na pescaria, 
de proteger os navegadores que passavam por aquelas 
águas… As carrancas, que no século passado eram 
fixadas na proa das embarcações, até hoje fazem parte 
da história do Velho Chico e é por isso que o seu nome 
foi dado aos mais de 400 profissionais que estão 
participando da Fiscalização Preventiva... Leia mais... 

 

MP faz recomendação para combater poluição sonora em Paulo Afonso 

10.11.2016 - O Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Milane de 
Vasconcelos Caldeira Tavares, recomendou ao município de Paulo Afonso que não autorize a 
realização de eventos que perturbem a paz ou causem poluição sonora sem que haja 
comprovação prévia de licença ambiental. O MP recomenda ainda que autorizações já emitidas 
sejam canceladas, caso se comprove irregularidade no estabelecimento, cabendo ao Município 
exigir o licenciamento e atuar com poder de polícia. A recomendação se dirige também às 
polícias Civil e Militar, que são orientadas a realizar fiscalizações periódicas determinando 
apreensão de equipamentos e encaminhamento dos infratores à Unidade de Polícia de Paulo 
Afonso. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35257
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35237
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35103
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No mês de novembro, peças jurídicas foram adicionadas à biblioteca virtual do CEAMA. Clique 

para acessar os arquivos: 

1. Ação Civil Pública em defesa do Meio Ambiente – Petição Inicial – Autos nº 8000051-
79.2015.8.05.0050 [MPBA, Comarca de Caravelas] <Download> 

2. Ação Civil Pública – Sentença - Autos nº 8000051-79.2015.8.05.0050 [MPBA, Comarca 
de Caravelas] <Download> 

3. Ação Civil Pública em defesa do Patrimônio Público – Autos nº 
0502088‐57.2016.8.05.0137 [MPBA, Comarca de Jacobina] <Download> 

4. Recomendações 15 e 14/2016 - Poluição Sonora [MPBA, 6ª PJ Paulo Afonso]  

<Download 01><Download 02> 

 

 

 

 

 

 

 

 Livro Crimes Ambientais – Comentários à Lei 9.605/98 tem desconto especial na Livraria 
do Advogado. <Clique Aqui> 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Virtual 

Livros 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3892-acp-conselho-gestor-apa-abrolhos-peticao-inicial.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3893-acp-conselho-gestor-apa-abrolhos-sentenca.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3898-acp-asfaltamento-patrimonio-historico-jacobina-2016.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3896-recomendacao-n-015-16-6-pj-paulo-afonso-poluicao-sonora-e-normas-de-seguranca.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3897-recomendacao-n-014-16-6-pj-paulo-afonso-poluicao-sonora.html
http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=442&modulo=NOT%C3%8DCIA

