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MP lança mais uma edição do Eco Teens em Vitória da Conquista  

22.07.16 - O Ministério Público estadual lança na próxima sexta-feira, dia 29 de julho, em 

Vitória da Conquista, a 2° edição do Jornal Eco Teens na Escola Municipal José Mozart Tanajura. 

O tema abordado será reciclagem. Leia mais... 

 
Barra do Choça se compromete a regularizar Sistema Municipal de Meio Ambiente 

15.07.16 - O Município de Barra do Choça terá oito meses para revisar a Lei da Política 

Municipal de Meio Ambiente (PMMA) e os prazos para adequar a equipe técnica, com 

servidores administrativos e técnicos, devidamente concursados, para as atividades de 

licenciamento e fiscalização. O compromisso foi firmado hoje, dia 15, pelo Município de Barra 

do Choça junto ao Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Karina Gomes 

Cherubini. Leia mais... 

 
 

 
 
 
 
Projeto de Lei sobre Licenciamento Ambiental é tema de reunião entre Iphan e MMA 

 

11.07.16 - Com o objetivo de aprimorar o processo de Licenciamento 

Ambiental, o Ministério do Meio Ambiente prepara um Projeto de Lei 

para regular o tema. Na última semana, a presidente do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa, se reuniu 

com o ministro da pasta, José Sarney Filho, para tratar sobre o assunto, 

que interfere diretamente na missão do Instituto. Leia mais... 

 

NUDEPHAC 

Edição 07 / 2016 Salvador, 05 de agosto de 2016 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33713
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33586
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3681/projeto-de-lei-sobre-licenciamento-ambiental-e-tema-de-reuniao-entre-iphan-e-mma
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MP e Município de Valença firmam TAC para proteger meio ambiente 

27.07.16 - Medidas prévias de resgate da fauna e da flora e para elaboração de um plano de 

arborização, como forma de compensação ambiental, serão promovidas pelo Município de 

Valença após assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) perante o Ministério 

Público estadual.  O TAC, de iniciativa da promotora de Justiça Lívia Sampaio Pereira, foi 

firmado na segunda-feira (25) após laudos técnicos terem comprovado o risco provável de 

queda de uma árvore, com alto impacto e severas consequências à população, inclusive, com 

possível perda de vidas humanas. Leia mais... 

 

Mais 2 cidades baianas ganham Planos de Mata Atlântica 

05.07.16 - As cidades de Guaratinga e Itabela, localizadas no 

extremo Sul da Bahia, acabam de ganhar seus Planos Municipais 

de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMAs), 

instrumentos de proteção dessa floresta que reúnem e 

normatizam os elementos necessários à sua proteção, 

conservação, recuperação e uso sustentável. Dois eventos 

realizados no dia 4 de julho marcaram o lançamento dos planos. 

Leia mais... 

 

 

 
 

Frigorífico atende recomendação do MP e se abstém de abater jegues em Serrinha 

12.07.16 - Recomendação expedida pelo Ministério Público estadual, nesta segunda-feira (11), 
motivou o frigorifico Frigoserra, no município de Serrinha, se abster de realizar abates de 
jegues, equídeos, mulas, jumentos e quaisquer outros animais do gênero “equidae”. Segundo a 
promotora de Justiça Letícia Baird, a Recomendação foi feita após a Promotoria tomar 
conhecimento de um suposto abate ilegal de jegues que aconteceria hoje (12) no 
estabelecimento, o que motivou a realização de diligência no local. Leia mais... 
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http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33746
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33540
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Mineradora em Guanambi pode ter licença suspensa por danos ao meio ambiente 

27.07.16 - O promotor de Justiça Jailson Trindade Neves recomendou ao prefeito e ao 

secretário municipal do meio ambiente de Guanambi que suspendam, de imediato, a licença 

ambiental concedida ao Consórcio Pavotec Trail para extração de granito em uma propriedade 

rural denominada Fazenda Corredor. A recomendação, expedida no último dia 20, considerou 

os possíveis danos que a atividade mineral estaria causando ao meio ambiente. Leia mais... 

 

FPI realizou ação conjunta em 12 municípios nas Bacias do Itapicuru e do São Francisco 

22.07.16 - Mais de 1700 animais silvestres que estavam sendo 

criados em cativeiro ou traficados foram resgatados durante a 

Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada entre os dias 10 e 

20 de julho, em 12 municípios baianos. Leia mais... 

 
Frigoríficos não devem mais abater jegues em Miguel Calmon 

 

19.07.16 - O promotor de Justiça Pablo Antônio Cordeiro de 

Almeida recomendou ontem, dia 18, aos frigoríficos Piemonte da 

Chapada e Regional da Chapada Norte que se abstenham de realizar 

novos abates de jegues, equídeos, mulas, jumentos e quaisquer 

outros animais do gênero, sob pena de responsabilização civil, 

administrativa e criminal. Leia mais... 

 
Pinturas rupestres e cavernas devem ser protegidas em Campo Formoso 

18.07.16 - O promotor de Justiça Pablo Antônio Cordeiro de Almeida, recomendou ao prefeito 

municipal e ao secretário municipal de Meio Ambiente de Campo Formoso que suspendam o 

curso de eventual processo de licenciamento ambiental para extração de mármore. Leia mais... 

 

Prefeitura de Paulo Afonso se compromete com MP a regularizar situação dos resíduos 

sólidos no município 

14.07.16 - Em audiência de conciliação realizada ontem, dia 13, no Fórum de Justiça de Paulo 

Afonso, a Prefeitura Municipal firmou acordo com o Ministério Público estadual se 

comprometendo a regularizar a situação dos resíduos sólidos na cidade. Leia mais... 

NUSF 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33751
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33712
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33633
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33593
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33579
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Curso de Formação e Oficina de Educação Ambiental são realizados no município de Irecê 

 

08.07.16 - O Ministério Público estadual realizou, entre os dias 5 e 

8, o quarto Curso de Formação em Licenciamento e Fiscalização 

Ambiental e a segunda Oficina de Educação Ambiental na Bacia de 

São Francisco. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

1. Súmula da Oficina de Trabalho do Projeto Resíduos 
 

2. Projeto Movimenta – Atualização 
 

3. Petição Inicial - Suspensão do licenciamento ambiental 
 

4. Decisão Liminar - ACP SISMUMA - Suspensão do licenciamento ambiental 
 

5. TAC - Maus Tratos / Cão  
 

6. Recomendação - IC 2016 - Licenciamento - Mármore Bege Bahia - Caverna – 
Pintura 

 

Clique nos links abaixo para acessar os novos documentos 

disponibilizados na página do Meio Ambiente - Julho 2016 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33515
http://www.ceama.mpba.mp.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3875-sumula-da-oficina-de-trabalho-do-projeto-residuos.html
http://www.mp.ba.gov.br/area/ceama/biblioteca/1182
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/cat_view/1807-sisnama/1849-sismuma/1874-acp-s.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/cat_view/1807-sisnama/1849-sismuma/1874-acp-s.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/cat_view/1807-sisnama/1849-sismuma.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/cat_view/1807-sisnama/1849-sismuma.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/cat_view/1819-fauna-biblioteca/1734-animais-domesticos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3870-recomendacao-ic-2016-licenciamento-marmore-bege-bahia-caverna-pintura.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3870-recomendacao-ic-2016-licenciamento-marmore-bege-bahia-caverna-pintura.html

