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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem o prazer de 
apresentar a 1ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2017. 
 
Repaginada e com nova interface visual, a publicação compila matérias disponibilizadas pelo 
Ministério Público e órgãos parceiros, bem como jurisprudências, peças processuais, 
publicações, eventos e demais informações referentes à seara ambiental. 
 
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do 
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações, 
matérias e trabalhos realizados. 
 
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA 
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental, 
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste 
periódico. 
 
Boa leitura!  
 
Com meus cumprimentos, 
 
 
Cristina Seixas Graça 

Promotora de Justiça 
Coordenadora do CEAMA 

 

[ Home | Biblioteca Virtual | Edições Anteriores ] 

 

http://www.mpba.mp.br/area/ceama
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama.html
http://www.mpba.mp.br/area/ceama/boletim
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NOTÍCIAS DO MP 

MP requer que Taperoá regularize Sistema Municipal de Meio Ambiente 

10/01/2017 

O Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Gustavo Fonseca 
Vieira, ajuizou ação civil pública pedindo à Justiça que determine a regularização do 

Sistema Municipal de Meio Ambiente de Taperoá. Na ação, movida contra o Município 
de Taperoá, o MP requer em caráter liminar que a atividade de licenciamento 

oferecida hoje pelo Município seja suspensa. Caso a Justiça acate o pedido, as licenças 
passarão a ser emitidas, em caráter supletivo, pelo Estado da Bahia. 

A ação pede ainda que Taperoá realize concurso público para compor a equipe técnica 

multidisciplinar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que ficará responsável 
pelas demandas administrativas de licenciamento e fiscalização. O Município deverá 

também regulamentar o Código de Meio Ambiente, além de estruturar a secretaria 
com equipamentos e veículos para a atividade fiscalizatória. A ação foi ajuizada após o 

MP constatar que não há registro de Decreto Regulamentar do Código de Meio 
Ambiente e que a Secretaria de Meio Ambiente de Taperoá não conta com servidores 

efetivos ou equipamentos para a atividade de fiscalização ambiental. 

Fonte: MPBA – Cecom 

Reserva ambiental ´Toca dos Ossos’ é criada em Ourolândia após 
fomento do MP 

10/01/2017 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35615
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Uma nova Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) foi reconhecida pelo 
Estado da Bahia, por meio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), 

no Município de Ourolândia, que fica a 414km de Salvador. Denominado ‘Toca dos 
Ossos’, o local possui mais de 80 hectares de áreas protegidas, com foco na proteção 

do patrimônio espeleológico e arqueológico nacional. O reconhecimento contou com o 
apoio e incentivo do Ministério Público estadual, por meio de acompanhamento 
através de Inquérito Civil. A instituição ou regularização de RPPN é uma das linhas de 
atuação do MP, através de iniciativa da Gestão Estratégica. 

“A caverna possui relevância nacional, já que é sítio paleontológico importantíssimo, 
no qual foram encontradas diversas ossadas de mamíferos extintos como de preguiças 

gigantes. Além disso, um estudo da fauna atual localizou 84 espécies de invertebrados 
e duas espécies de vertebrado ainda residentes no interior da caverna, algumas só 

existentes no local”, destacou o promotor de Justiça Pablo Almeira. Ele complementou 
que o local possui sítios de pinturas rupestres e seus túneis se estendem por mais de 

dez quilômetros de galerias, “possuindo inegável beleza cênica. Trata -se da primeira 
Unidade de Conservação (UC) deste tipo na região”. 

Outras nove propriedades rurais na região de Jacobina já estão sendo mapeadas com a 

finalidade de serem instituídas novas RPPNs. Nesses locais, o MP atua conjuntamente 
com organizações não-governamentais como o Instituto Água Boa A RPPN é uma 

Unidade de Conservação de domínio privado que tem o objetivo de conservar a 
diversidade do meio ambiente, contribuindo para a ampliação das áreas protegidas no 

país e possibilitando a participação da iniciativa privada no esforço nacional de 
conservação da biodiversidade dos biomas brasileiros. Entre os incentivos para os 
proprietários de imóveis buscarem a criação de RPPN estão a isenção do Imposto 
Territorial Rural (ITR), a possibilidade de desenvolver nesses locais atividade de 
ecoturismo e educação ambiental e formalizar parcerias com instituições públicas e 

privadas, dentre outros. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Empresário é preso em Brumado acusado de crime ambiental  

      31/01/2017 

Um empresário foi preso em flagrante, em Brumado, durante a 'Operação Sextaneja' 

acusado de crime ambiental. Realizada pelo Ministério Público estadual e as Polícias 

Civil, Militar e Técnica na noite do último dia 27, a operação teve como alvo o combate 

à poluição sonora no estabelecimento comercial 'Buteco Show Bar', situado no bairro 

de Jardim Brasil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo 

apreendidos uma mesa de som e três amplificadores. 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35616


 
 

Página 6 de 26 
 

Segundo a perícia técnica realizada no local, foi constatado que o som do 

estabelecimento ultrapassou o limite de decibéis permitido pela norma técnica, 

atingindo na calçada do bar praticamente o dobro de ruído considerado dentro dos 

padrões legais. O proprietário da casa comercial, Leonardo Mendes Santos, vai 

responder em liberdade por crime de poluição sonora. 

A operação foi deflagrada após a 1ª Promotoria de Justiça de Brumado oferecer 

denúncia à Justiça contra o dono do estabelecimento. Segundo a denúncia, foi apurado 

que, desde pelo menos dezembro de 2015, o 'Buteco Bar' gerou níveis de poluição 

sonora acima dos padrões definidos pela ABNT, “resultando em riscos à saúde humana 

e provocando grandes incômodos na vizinhança”. Conforme o apurado pelo MP, o 

empresário passou a oferecer aos clientes apresentações artísticas e de diversão 

musical “em dias e horários variados”, com maior frequência de quartas -feiras a 

domingos, das 19h às 3h da madrugada. 

A denúncia, com o pedido de mandado de busca e apreensão, foi oferecida após 

Leonardo Mendes Santos ter desrespeitado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

firmado por ele junto ao MP, que previa a realização de isolamento e/ou tratamento 

acústico do bar, dando continuidade à poluição ambiental na área.  

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

MP recomenda que empresas de ônibus de Simões Filho assegurem 

assentos para idosos 

      31/01/2017 

 

O Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Patrícia dos Santos 

Ramos, recomendou às empresas Expresso Metropolitano, Viação Sol de Abrantes, Lis 

Transporte e Turismo e Asabela Transporte e Turismo que orientem seus funcionários a 

permitir o acesso dos usuários idosos a qualquer assento disponível no veículo e não 

apenas aos reservados para pessoas com prioridade. O MP recomendou à Agência 

Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações 

da Bahia (Agerba) que adote as providências necessárias para alterar as normas 

técnicas em vigor e edite resolução ou outro ato normativo que determine às empresas 

que prestam transporte rodoviário intermunicipal no município de Simões Filho a 

permitir acesso de idosos a qualquer assento do veículo. 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35759
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A recomendação levou em consideração reclamações da Associação de Pensionistas, 

Aposentados e Idosos de Simões Filho (Apaisf) e de outros usuários do transporte 

rodoviário, dando conta que o espaço físico reservado para usuários idosos  e outras 

pessoas com prioridade não atende à demanda na região metropolitana de Salvador. 

Dentre as queixas está a de que alguns veículos são antigos, possuindo catracas que 

dificultam o acesso dos usuários com prioridade a alguns assentos. O MP considerou 

ainda que a resolução da Agerba que dispõe sobre a reserva de 10% dos assentos para 

pessoas com prioridade não especifica a localização desses assentos, “não impedindo, 

portanto, a adoção de outras medidas visando à melhoria da qualidade do serviço e à 

plena satisfação dos usuários”. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35766
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

Ministério do Meio Ambiente divulga relatório sobre a Caatinga 

    02/01/2017 

Levantamento realizado pelo Centro de Sensoriamento do Ibama mostra redução no 
desmatamento do bioma entre 2009 e 2011.  

DA REDAÇÃO 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou nesta segunda-feira (02/01) dados 
relativos ao desmatamento na Caatinga. Os relatórios técnicos do Projeto de 
Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS) são 
referentes aos biênios 2009-2010 e 2010-2011. 

A medida dá continuidade à divulgação de série de mapeamentos dos Cerrado, Pampa, 
Pantanal e Mata Atlântica, também produzidos pelo projeto. 

Houve redução significativa no desmatamento da Caatinga, segundo o levantamento, 

realizado pelo Centro de Sensoriamento Remoto do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Os dados mostram que foram 

suprimidos 494 km² de vegetação nos anos de 2010-2011, uma queda de 56% em 
relação ao período anterior. Os estados com maior registro de desmatamento foram 
Piauí, Ceará e Bahia. 

PRECISÃO 

Os dados foram validados pela Embrapa Semiárido, de Petrolina (PE), com resultados 

dentro do padrão de qualidade desejado, isto é, precisões globais de 71 e 74 %, 
respectivamente, para 2009-2010 e 2010-2011. 

O projeto já lançou, até o momento, dados dos anos de 2002-2008 e 2008-2009 para 
Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica, e de 2009-2010 e 2010-2011 
para o Cerrado – divulgados em 2015. Ainda serão lançados os números do 
desmatamento do ano de 2009-2010 para Pampa, Pantanal e Mata Atlântica, e de 
2010-2011 para Pampa e Pantanal. 

O PROJETO 

O projeto foi criado por meio de acordo de cooperação firmado entre o MMA e o 

IBAMA para a realização do monitoramento sistemático da cobertura vegetal dos 
biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O objetivo é quantificar 

desmatamentos de áreas com vegetação nativa, embasar ações e políticas de 
prevenção e controle de desmatamentos ilegais e subsidiar políticas públicas de 

conservação da biodiversidade e de mitigação da mudança do clima. 
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O projeto usa como referência os mapas de cobertura vegetal dos biomas bras ileiros 
produzidos pelo MMA/PROBIO (Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira) e publicados em 2007 (cujo ano-base das imagens foi 
de 2002, em escala de 1:250.000). Iniciado em 2008, o projeto se encerrou, sendo que 

os mapeamentos a serem lançados estão em fase final de validação. 

Em 2015, foi lançada a Portaria nº 365, que institui o Programa de Monitoramento 
Ambiental dos Biomas Brasileiros (PMABB), com o objetivo de mapear e monitorar o 
desmatamento, a cobertura vegetal, o uso das terras, a área queimada, os focos de 
queima, as áreas em recuperação e a extração seletiva. Assim sendo, dados de 
desmatamento produzidos pelo PMDBBS serão agora gerados pelo PMABB.. 

Fonte: MMA - Ascom 

 

Arquivo Público do Estado completa 127 anos de história  

  10/01/2017 

 

Foto: Divulgação 

Arquivar, guardar para ter. Uma necessidade vital para o resgate da memória de um 

povo. Por isso, iniciamos a contagem regressiva para o aniversário do Arquivo Público 

do Estado da Bahia, o segundo maior do país, que completa 127 anos no dia 16 de 

janeiro de 2017. Unidade da Fundação Pedro Calmon/ Secretaria de Cultura do Estado 

(FPC/SecultbA) tem um extenso e rico patrimônio produzido durante os períodos 

colonial, monárquico e republicano brasileiro, consultado diariamente por 

pesquisadores de todo Brasil e de outros países. O Arquivo Público é motivo de 

orgulho! Parabéns a quem mantém viva a nossa história!                      Fonte: SECULT-BA 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2096
http://www.cultura.ba.gov.br/2017/01/12773/Arquivo-Publico-do-Estado-completa-127-anos-de-historia.html
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Sema e Chesf realizam evento de apresentação do livro Unidades de 
Conservação da Bahia 

18/01/2017 

 

Aconteceu no dia 17/01, na sede da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), a 

apresentação do livro “Unidades de Conservação da Bahia”. A obra organizada pela 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Bahia (Sema) e pelo Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), com patrocínio da Chesf, reúne imagens das 

riquezas naturais das unidades de conservação da Bahia, registradas pelos fotógrafos 

Rui Rezende e Sérgio Cedraz. 

O evento contou com a participação do secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio 

Spengler, do chefe de gabinete, Martiniano Costa, da administradora regional da Chesf, 

Cíntia Souza, e dos diretores, Joel de Jesus e Paulo Belchior, do chefe de gabinete do 

Inema, Welton Rocha, além de servidores do governo do estado e convidados.  

Durante a abertura da cerimônia, o secretário Eugênio Spengler parabenizou os 

fotógrafos e toda a equipe envolvida no projeto. “O livro apresenta de mane ira única as 

belezas naturais da Bahia, um reconhecimento especial ao apoio da Chesf para a 

publicação desta obra, destaco também a participação do cordelista Kitute de Licinho, 

na elaboração do texto que expressou um olhar regional, com trechos em cordel,  onde 

apresenta cada lugar que foi fotografado, juntamente com as imagens de cada espécie 

de animais e plantas catalogadas. Esta publicação mostra que a Bahia possui diversas 

alternativas com um imenso potencial para o turismo aliado à sustentabilidade 

ambiental e a preservação dos recursos naturais”, explicou. 

A administradora regional da Chesf, Cíntia Souza, destacou o esforço conjunto da Sema 

e da Chesf. “Assim que fomos apresentados ao projeto entendemos sua relevância para 

o desenvolvimento ambiental, turístico, cultural e histórico do estado, um presente 

para toda a sociedade”. 

O livro “Unidades de Conservação da Bahia” conta com textos que apresentam cada 

Unidade de Conservação (UC) em português, inglês e espanhol. O principal objetivo foi 

trazer os encantos e curiosidades coletadas em cada UC. Um dos locais fotografados na 

obra foi a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra Branca/Raso da Catarina, delimitada 

pelos municípios de Paulo Afonso, Jeremoabo, Canudos e Macururé, com muitas 

rochas e cânions que, esculpidos pela ação do tempo e da erosão, formam imensos 

obeliscos. Além disso, imagens do Parque Estadual Sete Passagens, - situado no 

município de Miguel Calmon, em região de montanhas, com excepcionais belezas 
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cênicas, além de potencial hídrico de importância para as comunidades tradicionais do 

polígono da seca. 

Fonte: SEMA – Secretaria do Meio Ambiente 

 

Ministério do Meio Ambiente lança edital para educação ambiental  

    18/01/2017 

A Serão contratados serviços de pessoa jurídica para elaboração de conteúdo e 

capacitação de gestores na região do rio São Francisco. 

DA REDAÇÃO 

O Ministério do Meio Ambiente abriu licitação para contratar serviços de consultoria 

de pessoa jurídica para a elaboração de material educativo e formação de gestores 

municipais de meio ambiente, como parte do Programa Nacional de Capacitação de 

Gestores na bacia hidrográfica do rio São Francisco.  

O edital é fruto de um projeto de cooperação técnica com o Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura (IICA). O objetivo é mobilizar e capacitar novos 

gestores municipais de meio ambiente, que atuam nos municípios da reg ião do São 

Francisco, no âmbito do Programa Nacional de Capacitação de Gestores, por meio de 

processo formativo semipresencial.    

A contratação prevê a elaboração de material didático específico e a realização de 

cinco oficinas na região da bacia, conforme especificado no edital. As propostas devem 

ser entregues até o dia 8 de fevereiro no IICA, em Brasília. 

Fonte: MMA - Ascom 

 

 

 

 

 

 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/2017/01/10989/Sema-e-Chesf-realizam-evento-de-apresentacao-do-livro-Unidades-de-Conservacao-da-Bahia.html
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2110
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Debates para o Fórum Mundial da Água começam em fevereiro     

    19/01/2017 

Pessoas do mundo todo podem contribuir para organização e discussões do evento por 

meio da plataforma online Sua Voz. 

CLAUDIA DIANNI* 

A partir de fevereiro, pessoas do mundo todo já podem participar do 8º Fórum Mundial 

da Água, cujo tema será Compartilhando Água, e contribuir para preparar o evento, 

que acontece em março de 2018 em Brasília. Iniciativa inédita do Comitê Diretivo 

Internacional do Fórum, a plataforma Sua Voz foi criada para favorecer o amplo debate 

sobre os temas centrais do evento e estará disponível no site do 8º Fórum Mundial da 

Água. 

A ferramenta permite que cidadãos de qualquer lugar do planeta compartilhem ideias, 

experiências e soluções e façam sugestões que poderão ser incluídas no encontro 

mundial. Os diálogos vão acontecer em salas de discussões com seis diferentes temas: 

clima, desenvolvimento, ecossistemas, finanças, pessoas e urbano. 

Os participantes terão a oportunidade de expressar suas opiniões e contribuições para 

enriquecer os debates sobre os rumos da gestão da água no mundo em três rodadas de 

discussões que vão durar oito semanas cada.  A primeira etapa começa em fevereiro, 

em data a ser divulgada, e vai até abril, seguida por uma votação mundial para 

identificar as questões mais relevantes a respeito da água. As discussões online são 

coordenadas pela Agência Nacional de Águas (ANA), coorganizadora do 8º Fórum, em 

coordenação com a Secretaria Executiva e demais instâncias de organização do Fórum.  

TEMÁTICAS 

Cada sala temática vai contar com três ou quatro moderadores, sendo ao menos um 

brasileiro. Na temática do clima serão abordadas segurança hídrica e mudanças 

climáticas. Quando o tema for pessoas, as discussões serão em torno de saneamento e 

saúde. A água no contexto do desenvolvimento sustentável estará em pauta na sala 

sobre desenvolvimento. No tema urbano, a gestão integrada da água e dos resíduos 

urbanos conduzirá os debates. Na sala sobre ecossistemas, os fios condutores serão a 

qualidade da água, a subsistência de ecossistemas e a biodiversidade. O tema finanças 

vai discutir o financiamento para segurança hídrica. 

A plataforma Sua Voz estará disponível em português e inglês e contará também com 

tradução para mais 90 idiomas de modo a facilitar a participação de pessoas da maioria 

dos países do mundo. O objetivo é fazer do Fórum Mundial da Água 2018 um evento 
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plural e democrático, em alinhamento com o tema da próxima edição: 

“Compartilhando Água”. 

SOBRE O FÓRUM 

Tradicionalmente o Fórum conta com a participação dos principais especialistas, 

gestores e organizações envolvidas com a questão da água no planeta. Com a 

plataforma Sua Voz, o Comitê Diretivo Internacional do Fórum  pretende trazer para o 

evento as contribuições de toda a sociedade, inclusive das vozes não ouvidas 

usualmente, já que a água está presente na vida de todos. 

O Fórum Mundial da Água acontece a cada três anos com os objetivos de aumentar a 

importância da água na agenda política dos governos e promover o aprofundamento 

das discussões, troca de experiências e formulação de propostas concretas para os 

desafios relacionados aos recursos hídricos. 

A organização do 8º Fórum é realizada pelo governo federal, pelo Governo do Distrito 

Federal e pelo Conselho Mundial da Água. As edições anteriores do Fórum Mundial da 

Água aconteceram em Marrakech, Marrocos (1997); Haia, Holanda (2000); Quioto, 

Shiga e Osaka, Japão (2003); Cidade do México, México (2006); Istambul, Turquia 

(2009); Marselha, França (2012); e Daegu e Gyeongbuk, Coreia do Sul (2015). 

*Assessoria de Comunicação Social da Agência Nacional de Águas (Ascom/ANA): (61) 

2109-5129. 

Fonte: MMA - Ascom 

 

Secult-BA publica termos aditivos de convênio com 74 Pontos de Cultura     

                                      
20/01/2017 

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) publicou nesta sexta-feira, 20 de 

janeiro, no Diário Oficial do Estado, o resumo de termo aditivo aos convênios com 74 

Pontos de Cultura atuantes no estado. Com isto, a Bahia garante a manutenção de sua 

potente rede de Pontos de Cultura e toma a dianteira da adequação jurídica ao que é 

estipulado na Lei Federal 13.018/2014, que instituiu a Política Nacional de Cultura Viva 

e transformou o bem-sucedido Programa Cultura Viva numa política de Estado.  

Cumprindo as determinações da legislação vigente e os prazos estipulados pelo 

Ministério da Cultura (MinC), a atualização ao instrumento de Termo de Compromisso 

Cultural (TCC) permite a continuidade da execução dos projetos, além de simplificar 

procedimentos e dar maior autonomia aos gestores dos Pontos de Cultura. 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2112
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Para este processo, foram convocados os Pontos de Cultura da Bahia selecionados no 

Edital 01/2008 e que ainda não haviam finalizado seus projetos. Das 92 instituições 

acionadas numa força-tarefa iniciada na primeira semana de janeiro, apenas 18 ainda 

não enviaram os documentos necessários para manter seu contrato ativo e podem ter 

o convênio rescindido automaticamente pela administração pública. 

A Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura (Sudecult), unidade da 

SecultBA responsável pela articulação desta política em âmbito estadual e pelo 

acompanhamento da rede de 270 projetos de Pontos de Cultura da Bahia, continua 

empenhando os esforços necessários para regularizar a situação de todas as 

instituições. Informações podem ser solicitadas pelo e-mail 

pontos.cultura@cultura.ba.gov.br ou pelo telefone 71 3103-3444. 

Fonte: SECULT-BA 

 

MPF/BA recomenda a prefeito de Salvador que recupere rampa do 
Mercado Modelo de acordo com critérios do Iphan 

                                                    20/01/2017 

O Relatório do Instituto prevê reformas que promoviam acessibilidade sem afetar o 

patrimônio histórico 

 

          Imagem i lustrativa: Is tock photo 

http://www.cultura.ba.gov.br/2017/01/12844/SecultBA-publica-termos-aditivos-de-convenio-com-74-Pontos-de-Cultura.html
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O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) recomendou nessa quarta-feira, 18 de 

janeiro, ao prefeito de Salvador, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães  Neto, que adote 

as medidas necessárias para recuperar a rampa do Mercado Modelo e do cais ao redor 

do local, de forma a atender aos critérios estabelecidos pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para aprovação da obra. 

O procurador da República Pablo Coutinho Barreto, autor da recomendação, 

considerou que algumas condições estipuladas pelo Iphan não foram cumpridas na 

execução da obra, como o acesso de pessoas com dificuldades de locomoção, que 

deveria ter sido realizado por meio de inclinação efetuada no próprio piso da Praça 

Cairu, conforme o Iphan. 

Era obrigatória, ainda, a integração da rampa com o cais e a sinalização tátil nos pisos, 

de acordo com a Norma Brasileira 9050, que trata sobre acessibilidade. Essas medidas 

garantem a acessibilidade sem afetar o patrimônio histórico. 

Na recomendação, o MPF também destacou que “é competência comum dos entes 

federativos a proteção das obras e outros bens de valor histórico”, conforme prevê o 

inciso III do artigo 23 da Constituição Federal. 

Confira a íntegra da recomendação. 

Fonte: MPF-BA – Assessoria de Comunicação 

 

Começa revisão do Plano de Resíduos Sólidos         
          

    24/01/2017 

Comitê discutirá novas metas e corrigirá distorções verificadas desde a vigência da lei. 

Documento abordará, também, alternativas de gestão. 

ELIANA LUCENA 

O Ministério do Meio Ambiente deu início, nesta terça-feira (24/01), ao trabalho de 

revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que se estenderá por 20 meses. Nesse 

período serão discutidas as novas metas e corrigidas as distorções verificadas desde a 

vigência da lei. O consórcio que ficará responsável pelo trabalho é integrado por 

especialistas brasileiros e estrangeiros. As discussões contarão com representantes do 

governo federal, da sociedade civil e do setor empresarial. 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/18-01-2017-recomendacao-mercado-modelo-municipio-de-salvador.pdf
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-recomenda-a-prefeito-de-salvador-ba-que-recupere-a-rampa-do-mercado-modelo-de-acordo-com-criterios-do-iphan
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O Plano Nacional de Resíduos Sólidos contempla a problemática dos diversos tipos de 

resíduos gerados, as alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de 

implementação, planos de metas, programas, projetos e ações correspondentes. 

O contrato com o consórcio responsável pela condução da revisão foi assinado pelo 

secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Jair Tannús. Ele 

destacou que as ações na área de resíduos sólidos são prioridade do ministro do Meio 

Ambiente, Sarney Filho. 

“Como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional, o 

ministro esteve à frente das discussões e da aprovação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/10, e também lutou por recursos para esta 

área pelo governo e por meio de emendas parlamentares. 

ENTRAVES 

Na apresentação das metas de revisão, os responsáveis pelo projeto na diretoria de 

Ambiente Urbano do MMA destacaram os principais entraves identificados na 

aplicação do PNRS. Foi citada a existência de bases de dados descontínuas, com 

periodicidade irregular e, muitas vezes, não disponibilizadas. Além disso, no 

diagnóstico preliminar, foi registrado um número muito grande de diretrizes e 

estratégias, e, ainda, a falta de priorização das ações e programas, além de metas 

descolada do diagnóstico e cenários. 

 

Nos trabalhos, um dos objetivos do comitê será mensurar os custos da degradação 

ambiental por disposição inadequada de resíduos e os recursos necessários para a 

gestão adequada desses resíduos. Entre os objetivos principais estão: integrar a gestão 

dos diferentes tipos de resíduos, bem como identificar as fontes de acesso a recursos 

para resíduos; aprofundar questões inerentes à educação ambiental; e criar 

mecanismos de estímulo à implantação da PNRS. 

O secretário Jair Tannús destacou, ainda, como prioridade no processo de revisão do 

Plano, definir o papel da União, estados e municípios na gestão da política de resíduos 

sólidos. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2117
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Captura do caranguejo-uçá é proibida em 10 estados    
           

    24/01/2017 

 

Foto: Acervo ICMBio 

 

Os Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) publicaram no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23/01) a 

Instrução Normativa Interministerial nº 6, que estabelece medidas de proteção ao 

caranguejo-uçá (espécie Ucides cordatus) durante a "andada", período em que ocorre 

sua reprodução. A norma é uma reedição dos regulamentos publicados em anos 

anteriores, com alterações nas datas para adequá-las às previsões dos períodos de 

"andada" da espécie neste e nos próximos dois anos. 

A Instrução Normativa proíbe a captura, o transporte, o beneficiamento, a 

industrialização e a comercialização de qualquer indivíduo da espécie em 10 estados do 

país: Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia. A regra vigora em todo o território dos estados. A "andada" 

pode ocorrer de novembro a março, com picos em janeiro, e geralmente se inicia um 

dia após a lua cheia ou nova, prolongando-se por até 6 dias. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=2&data=23/01/2017
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Aqueles que exercem atividades envolvendo o caranguejo-uçá descritas na Instrução 

Normativa deverão informar ao Ibama ou ao Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) a relação detalhada dos estoques dos animais até o último 

dia útil que antecede cada período de "andada". O transporte dos estoques deverá ser 

acompanhado de autorização emitida pelo Ibama, da origem até o destino final. 

O fenômeno da "andada", também conhecido pelas comunidades litorâneas como 

andança, corrida ou carnaval, consiste no encontro de machos e fêmeas, que saem de 

suas galerias e caminham ativamente pelos manguezais, com os machos liberando 

espumas e lutando entre si para atrair as fêmeas. "Por causa da grande quantidade de 

animais fora de suas tocas durante o evento reprodutivo, os caranguejos-uçá tornam-

se vulneráveis à captura, razão pela qual essa atividade precisa ser restrita nesse 

período. Com as férias de verão em janeiro, o período se torna ainda mais sensível", diz 

o coordenador de Recursos Pesqueiros do Ibama, Henrique Anatole. 

Períodos de proibição em 2017: 

1° período: de 13 a 18 de janeiro e de 28 de janeiro a 02 de fevereiro; 

2° período: de 11 a 16 de fevereiro e de 27 de fevereiro a 04 de março; 

3° período: de 13 a 18 de março e de 28 de março a 02 de abril. 

Períodos de proibição em 2018: 

1° período: 2 a 7 de janeiro e de 17 a 22 de janeiro; 

2° período: 1º a 6 de fevereiro e de 16 a 21 de fevereiro; 

3° período: 2 a 7 de março e de 18 a 23 de março. 

Períodos de proibição em 2019: 

1° período: 6 a 11 de janeiro e de 22 a 27 de janeiro; 

2° período: 5 a 10 de fevereiro e de 20 a 25 de fevereiro; 

3° período: 7 a 12 de março e de 21 a 26 de março. 

 

Informações mais detalhadas sobre a espécie e sua pescaria estão disponíveis no livro 

"O uso da biodiversidade aquática no Brasil: uma avaliação com foco na pesca", 

publicado no site do Ibama, escrito por José Dias Neto e Jacinta de Fátima Oliveira, 

analistas ambientais do Instituto. 

Fonte: IBAMA 

http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=965&Itemid=940
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=966:captura-do-caranguejo-uca-e-proibida-em-10-estados&catid=422&Itemid=271
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IPAC apoia fiscalização de patrimônios no norte da Bahia       
            

    25/01/2017 

Com o objetivo de atualizar o Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia (IPAC -

SIC) e conferir a salvaguarda dos bens culturais materiais e imateriais no norte da 

Bahia, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) está trabalhando em 

conjunto a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Ministério Público do Estado (MP-

BA) nessa região. Entre novembro e dezembro do ano passado (2016) foram visitados 

na 39ª edição da FPI os municípios de Paulo Afonso, Jeremoabo, Abaré, Rodelas, 

Chorrochó e Santa Brígida, dos territórios de identidades Semiárido Nordeste II e 

Itaparica. 

“Percebemos nessa visita a ampliação na atuação da equipe de patrimônio. Pela 

primeira vez essa questão foi inserida no sistema e realizamos de educação 

patrimonial, importante para a divulgar e preservar os bens com significado e 

importância histórica, artística e cultural. Tivemos ainda participação da sociedade na 

audiência pública e na apresentação dos resultados da fiscalização”, diz a gerente de 

Patrimônio Material (Gemat) do IPAC, Roberta Ventura. 

Essa é a quarta edição da FPI que o IPAC participa. Iniciada em 2002 pelo MP-BA e 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), a ação é um programa 

continuado de caráter educativo e preventivo que atua de forma integrada com mais 

de 20 órgãos, secretarias e outras instâncias federais, estaduais e municipais.  

LEVANTAMENTO e FISCALIZAÇÃO - “Analisamos bens culturais para mérito de 

tombamento e indicamos instrumentos, sejam ações nas áreas municipais, estaduais 

ou nacionais”, informa Roberta. Em Paulo Afonso vistoriou-se Igreja de São Francisco, 

Ponte D. Pedro II, Espaço Raso da Catarina, Museu Maria Bonita, Grande Hotel e Casa 

de Hóspedes. “Alguns já estão tombados pelo município, faltando estudo técnico, 

histórico e descrições, conservação, levantamento cadastral e fotográfico. Esta ausência 

prejudica o pós-tombamento, já que não existe norteamento das características que 

devam ser preservadas, quando de intervenções”, explica a técnica do IPAC. 

Em Santa Brígida foram analisadas Capela de São Jorge, casa do Beato Pedro Batista e 

Capela São Gonçalo. Esses imóveis não possuem proteção legal, nem inventário. Em 

Jeremoabo, Igreja João Batista, casa do Barão de Jeremoabo, casa do Coronel Timóteo 

e casa do Coronel João Sá, além de conjunto arquitetônico na Praça São Lourenço. Em 

Abaré, Igreja do Senhor Antônio do Pambu, ruas e casarios antigos. Já em Chorrochó, 
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Igreja Matriz, Capela São José da Lagoa e a Casa da Fazenda Fabrício. Em Rodelas, 

Igreja São João Batista e entorno. 

DIÁLOGO e PARCERIAS – O diálogo entre MP e IPAC acontece desde março do ano 

passado (2015), quando o diretor geral do Instituto, João Carlos de Oliveira, esteve com 

o procurador-geral de Justiça, Márcio Fahel.  “O nosso objetivo é aprofundar o diálogo 

e a parceria com o MP, como aliado no processo de interlocução com a sociedade 

quando tratamos dos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais”, assinala João 

Carlos. 

Em agosto passado (2015) a promotora de justiça Luciana Khoury, que coordena a FPI 

esteve com a direção do órgão. “A parceria entre IPAC e MP é fundamental para 

ampliar as ações na melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais”, disse 

ela. 

Fonte: IPAC 

 

Contag contesta lei sobre concessão de terras públicas situadas em área 
de fronteira              

    26/01/2017 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) ajuizou Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI 5623) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Lei 

13.178/2015, que dispõe sobre a ratificação dos registros imobiliários decorrentes de 

alienações e concessões de terras públicas situadas em faixas de fronteira. A Contag 

pede que o STF dê à norma interpretação conforme a Constituição para que seus 

dispositivos sejam aplicados de forma harmônica com a política da reforma agrária, 

declarando inconstitucionais regras que conduzam a resultados conflitantes com seu 

objetivo. A ADI foi distribuída ao ministro Dias Toffoli. 

A Contag argumenta que a lei questionada terá um impacto direto e irreversível sobre a 

estrutura fundiária de uma parcela significativa do território nacional, ao transferir para 

a propriedade privada um patrimônio público que, como indicam cálculos do Incra, 

alcança área superior à de vários países europeus. 

“Esta transferência, ainda, ocorrerá em condições extremamente favoráveis aos 

interesses privados, em condições que poderão incentivar, sem os cuidados, a grilagem 

e o aumento da violência contra os agricultores e agricultoras familiares que estejam 

nestas áreas, já que a homologação terá como um dos seus fundamentos os registros 

cartorários e não as efetivas condições de exploração e ocupação das terras em 

questão”, alerta a entidade. 

http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/ipac-apoia-fiscalizacao-de-patrimonios-no-norte-da-bahia
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A ADI pede que o STF julgue procedente a ação para conferir aos dispositivos da Lei 

13.178/2015, sem redução de texto, interpretação conforme a Constituição, de tal 

modo que a ratificação dos imóveis ou títulos fiquem sempre sujeitos ao regime 

próprio da titulação de terras rurais originárias de desapropriação por interesse social 

para fins de reforma agrária, bem como ao regime de legitimação ou reconhecimento 

de ocupação de terras públicas rurais de domínio da União. 

Fonte: STF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334626
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JURISPRUDÊNCIA 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 ADI 4983 / CE – Vaquejada – Manifestação Cultural – Animais – Crueldade Manifesta – 
Preservação da Fauna e da Flora – Inconstitucionalidade. <ver jurisprudência>   

 
 

LEGISLAÇÃO 

 Lei nº 13.364, de 29 de Novembro de 2016 - Eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como 

as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural 

nacional e de patrimônio cultural imaterial. <ver legislação> 

 Lei nº 13.406, de 26 de Dezembro de 2016 - Altera os §§ 3o e 4o do art. 24 da Lei no 

12.587, de 3 de janeiro de 2012, para estender o prazo exigido para a elaboração do 

Plano de Mobilidade Urbana e para sua compatibilização com o plano diretor 

municipal. <ver legislação> 

 Decreto nº 8.972, de 23 de Janeiro de 2017 - Institui a Política Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa. <ver legislação> 

 

PEÇAS PROCESSUAIS 

 Termo de Ajustamento de Conduta - Supressão de vegetação sem autorização legal 
[Pablo Almeida – Promotor de Justiça] <Download> 

 
 Ação Civil Pública – Direito Social ao transporte – Princípio da vedação ao retrocesso – 

Transporte coletivo urbano – Comunidades impactadas pela mineração [Pablo 
Antonio Cordeiro de Almeida – Promotor de Justiça] <Download> 

 
 Ação Civil Pública – Licenciamento Ambiental – Interdição de Usina Asfáltica – 

Descumprimento de obrigação [André Garcia de Jesus – Promotor de Justiça] 
<Download> 
 

 Ação Civil Pública – Cemitério – Licenciamento – Subnotificação - V itória da Conquista 

[Carlos Robson Oliveira Leão – Promotor de Justiça] <Download> 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3904-adi-4983-ce-vaquejada-manifestacao-cultural-animais-crueldade-manifesta-preservacao-da-fauna-e-da-flora-inconstitucionalidade.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13364.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13406.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d8972.htm
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3900-tac-supressao-de-vegetacao-sem-autorizacao-legal.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3901-acp-transporte-coletivo-jacobina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3902-acp-licenciamento-ambiental-interdicao-de-usina-asfaltica-descumprimento-de-obrigacao.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3903-acp-cemiterio-licenciamento-subnotificacao-vitoria-da-conquista.html
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 Ação Civil Pública – Construção Irregular - V ia Pública - Atividade Empresarial - 

Ausência de Licença - V itoria da Conquista [Carlos Robson Oliveira Leão – Promotor 

de Justiça] <Download> 

 Ação Civil Pública - Patrimônio Histórico - Casa de Dona Zazá - Direito a Cidade - V itória 

da Conquista  [Carlos Robson Oliveira Leão – Promotor de Justiça] <Download> 

 Recomendação - Pedido de providências - Patrimônio Histórico e Cultural de Vitória da 

Conquista - Relatório do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC 

- Necessidade de preservação - Competência do Município de Vitória da Conquista 

adotar medidas de preservação do patrimônio histórico [Carlos Robson Oliveira 

Leão – Promotor de Justiça] <Download> 

 

PUBLICAÇÕES 

 

 Modos de restaurar as florestas. Iniciativas testam soluções para recuperar a 

vegetação de áreas degradadas. BRUNO DE PIERRO| REVISTA FAPESP | ED. 238 | 

DEZEMBRO 2015. Veja na íntegra a matéria desta publicação | Download arquivo PDF 

 

032-035_Restauração florestal_238 

Close  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Fotos 1 Wilson Dias / Agência Brasil;  2 ESALQ-USP;  3 John Liu / 

Flickr; 4 Secretaria da Agricultura SP / Flickr; 5 Ville de Montréal / Flickr 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3909-acp-construcao-irregular-via-publica-atividade-empresarial-ausencia-de-licenca-vitoria-da-conquista.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3906-acp-patrimonio-historico-casa-de-dona-zaza-direito-a-cidade-vitoria-da-conquista.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3907-recomendacao-pedido-de-providencias-patrimonio-historico-e-cultural-de-vitoria-da-conquista-relatorio-do-ipac-necessidade-de-preservacao.html
http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/modos-de-restaurar-as-florestas/
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/12/032-035_Restaura%C3%A7%C3%A3o-florestal_238.pdf?a58ecc
http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/modos-de-restaurar-as-florestas/
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EVENTOS 
 

 

                                                                                                             Campanha da Fraternidade 2017: saiba mais                                                                                                          

 

 

http://www.campanhadafraternidade2017.com.br/texto-base-da-campanha-da-fraternidade-2017-cf-2017/
http://www.campanhadafraternidade2017.com.br/texto-base-da-campanha-da-fraternidade-2017-cf-2017/
http://www.campanhadafraternidade2017.com.br/texto-base-da-campanha-da-fraternidade-2017-cf-2017/
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                                                                                                     22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental: saiba mais 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://congresso.planetaverde.org/congresso/
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO – CEAMA 
5ª Avenida, n° 750, Sala 101, CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP 41.745-004 

 
NÚCLEO BAÍA DE TODOS OS SANTOS – NBTS 

NÚCLEO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL - NUDEPHAC 

NÚCLEO MATA ATLÂNTICA – NUMA 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO RIO PARAGUAÇÚ – NURP 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO – NUSF 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CEAMA 
 
Coordenador 
Cristina Seixas Graça 

 
Equipe: 
Alan dos Santos 
Cristiane Sandes Tosta 
Danilo Oliveira Santos 
Delina Santos Azevedo 
Eduardo José dos Santos Vieira 
Fabiana Fernandes da Cunha Barbosa 
Iamara Santana Santos 
Jeliane Pacheco de Almeida 
Juliana Marques Porto 
Larissa Brito Gama 

Luis Humberto Erundilho Ribeiro Coelho 

Marta Conceição da Paixão Santos  

Roberta Silva Costa 

Rousyana Gomes de Araújo 

 

  ceama@mpba.mp.br 

  71 3103-0391/0392/0393/0394 

NBTS 
 
Coordenador 
Cecília Carvalho Marins 
 
Equipe: 
Diogo Farias Britto Borges dos Reis 
 

  nbts@mpba.mp.br 

  71 3103-6888/6840/6549/6540 

NUDEPHAC 
 
Coordenador 
Edvaldo Gomes Vivas 
 
Equipe: 
Diogo Alves de Vasconcellos 
Margareth Gonçalves Ribeiro de Jesus 
Miguel de Santana Soares 
 

  nudephac@mpba.mp.br 

  71 3321-2775/7736 

NUMA 
 
Coordenadores 
Fábio Fernandes Corrêa 
Yuri Lopes de Mello 
 
Equipe: 
Carolina Estevam de Pinho Almeida 
Evelyne Pacheco de Lima Barreto 
Gabriel Narrima Pereira Torres 
Maria Aparecida Braga França 

 

  numa@mpba.mp.br 

  71 3103 6443/6454/6455/6482/6541 

NURP 
 
Coordenador 
Thyego de Oliveira Matos 
 
Equipe: 
André Meireles Costa 
 

  nurp@mpba.mp.br 

  71 3103-6468/6472/6473 

NUSF 
 
Coordenador 

Luciana Espinheira da Costa Khoury 
 
Equipe: 
Anderson Dias Silva dos Reis 
Camilla Prado Oliveira Silva 
Deyvid Ressurreição Santana 
Fernando Antônio Nobre Cardoso 
Ilka Vlaida Almeida Valadão 
Isabela Santos do Amaral 
Jailson dos Santos Oliveira 
Maria Aline Aguiar Sales 
Priscila Araujo Rocha 

Raquel Maia Torres Bomfim 

 

  nusf@mpba.mp.br 

  71 3103-6427/6429/6432/6438/6439 


