
 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

MP ajuíza ação para garantir legalidade técnica e debate público sobre PDDU e Louos  

11.09.2015 - A Câmara Municipal de Salvador deve se manifestar 

em 72 horas sobre pedido liminar feito em ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público estadual, junto com o Grupo 

Ambientalista da Bahia (Gambá), com a finalidade de garantir a 

plena, efetiva e adequada participação popular durante todo o 

trâmite dos processos legislativos especiais do novo do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da nova Lei de 

Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) da capital. 

Leia mais... 

'Programa Resíduos Sólidos' será tema de apresentação em Jequié 

03.09.2015 - Os municípios que integram o Consórcio Intermunicipal do Médio Rio das Contas 

estarão reunidos, no próximo dia 10, quinta-feira, no auditório da Associação Comercial e 

Industrial da cidade de Jequié para debater o programa “Resíduos Sólidos – Do Lixão à Gestão 

Sustentável”. Leia mais... 

 

 

 

Justiça atende pedido do MP e concede liminar para proteção do Patrimônio Histórico de 

Xique-Xique 

30.09.2015 - Com o objetivo de garantir a proteção de imóveis históricos localizados na zona 

central da cidade de Xique-Xique, a Justiça decidiu hoje (30) atender ao pedido do Ministério 

Público estadual, formulado pelos promotores de Justiça Marco Aurélio Amado e Pablo 

Almeida, e determinar, em caráter liminar, que as Lojas Americanas S.A; o Município de Xique-

Xique e os réus José Custódio de Morais Chaves e Juarez de Morais Chaves se abstenham de 

“permitir, promover, autorizar, iniciar, executar, continuar a promover ou financiar” a 

demolição ou a reforma dos imóveis que são objeto da ação do MP. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2813-mp-ajuíza-ação-para-garantir-legalidade-técnica-e-debate-público-sobre-pddu-e-louos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2811-programa-resíduos-sólidos-será-tema-de-apresentação-em-jequié.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2821-justiça-atende-pedido-do-mp-e-concede-liminar-para-proteção-do-patrimônio-histórico-de-xique-xique.html
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MP ajuíza ação para proteger patrimônio  histórico do Centro Antigo de Xique-Xique 

 

24.09.2015 - O Ministério Público estadual, por meio dos promotores 

de Justiça Marco Aurélio Amado e Pablo Almeida, ajuizou na última 

terça-feira, dia 22, ação civil pública com pedido liminar com o 

objetivo de garantir a proteção de imóveis históricos localizados na 

zona central da cidade de Xique-Xique, na região do Vale do São 

Francisco. Leia mais... 

 

 

 
 

 

 

Parque Natural Municipal da Restinga de Praia do Forte 

29.09.2015 - Em comemoração a mais um ano de sua inauguração o 

Parque Natural Municipal da Restinga de Praia do Forte, Parque Klaus 

Peters, criado através da Lei Municipal nº. 367, de 12 de Setembro de 

2008. Vai lançar a exposição fotográfica itinerante “Conhecer para 

Preservar”. Leia mais... 

 

Justiça determina suspensão de licenciamento ambiental pelo Município de Valença 

29.09.2015 - A Justiça acatou pedido liminar do Ministério Público estadual e determinou que 

o Município de Valença suspenda, em 72 horas, a atividade de licenciamento e autorização 

ambientais. Segundo ação civil pública ajuizada pelo promotor de Justiça Oto Almeida, Valença 

não possui Sistema Municipal de Meio Ambiente (Sismuma) regularizado e não tem 

capacidade técnica e administrativa para realizar os procedimentos, contando, por exemplo, 

com apenas uma bióloga para fazer o licenciamento. Leia mais... 

 

Exposição fotográfica da Mata Atlântica fica até dia 16 em Porto Seguro 

 

29.09.2015 - A população de Porto Seguro poderá conferir, até o 

próximo dia 16 de outubro, a exposição fotográfica sobre a Mata 

Atlântica, que faz parte das comemorações de dez anos de 

implantação do Núcleo de Defesa da Mata Atlântica (Numa) do 

Ministério Público estadual.. Leia mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2816-mp-ajuíza-ação-para-proteger-patrimônio-histórico-do-centro-antigo-de-xique-xique.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2820-parque-natural-municipal-da-restinga-de-praia-do-forte.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2819-justiça-determina-suspensão-de-licenciamento-ambiental-pelo-município-de-valença.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2818-exposição-fotográfica-da-mata-atlântica-fica-até-dia-16-em-porto-seguro.html


 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

Escola municipal de Itanhém lança nova edição do Jornal Eco Kids 

25.09.2015 - A escola municipal Educandário Professor Carlos Correia de Menezes Sant`Anna 

(Eduprocames), localizada no município de Itanhém, lançou ontem, dia 24, mais uma edição do 

jornal Eco Kids. O trabalho envolveu a participação de 112 estudantes do 6º ao 9º ano. Leia 

mais... 

 

Exposição sobre Mata Atlântica está em Porto Seguro 

03.09.2015 - Até o próximo dia 23, Porto Seguro sediará a 

exposição fotográfica itinerante “Mata Atlântica – diversidade 

de vida, pluralidade de culturas, riqueza de alma”. As fotos, que 

irão percorrer cidades que integram o bioma da Mata Atlântica, 

estão expostas na Câmara de Vereadores do Município. Leia 

mais... 

 

MP promove oficina do “Programa Floresta Legal” em Praia do Forte 

 

 

03.09.2015 - Com o objetivo de orientar proprietários e posseiros 

rurais sobre a importância da regularização ambiental de imóveis 

rurais, o Ministério Público estadual realizou hoje, dia 3, a segunda 

oficina do “Programa Florestal Legal”, no auditório da Torre Garcia 

D´Ávila, em Praia do Forte. Leia mais... 

 

 

 

 

MP e instituições parceiras ampliam abrangência do programa FPI 

 

 

21.09.2015 - Aditivo a Termo de Cooperação foi assinado hoje, 

incorporando novos colaboradores e estendendo atuação à Bacia 

do Rio Paraguaçu. Leia mais... 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2817-escola-municipal-de-itanhém-lança-nova-edição-do-jornal-eco-kids.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2817-escola-municipal-de-itanhém-lança-nova-edição-do-jornal-eco-kids.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2812-exposição-sobre-mata-atlântica-está-em-porto-seguro.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2812-exposição-sobre-mata-atlântica-está-em-porto-seguro.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2809-mp-promove-oficina-do-“programa-floresta-legal”-em-praia-do-forte.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2815-mp-e-instituições-parceiras-ampliam-abrangência-do-programa-fpi.html
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Incêndio já destruiu 9 mil hectares na Chapada Diamantina, aponta ICMBio 

Fogo atingiu grande proporção perto do Vale do Pati e próximo 
ao Capão. 
Chamas começaram na sexta-feira e ponto perto de Mucugê foi 
controlado. 

15.09.2015 - O incêndio já destruiu nove mil hectares de 

unidade de conservação no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina, na Bahia, segundo balanço do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), divulgado 

nesta terça-feira (15). Leia mais... 

 

 

 

Pesquisadores do rio São Francisco participam de encontro em Salvador  

 

02.09.2015 - Nos próximos dias 3 e 4 de setembro acontece em Salvador o II Reunião com os 

Membros das Instituições Técnicas, de Pesquisa e Ensino Superior da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco. O evento reunirá representantes de nove universidades públicas dos estados 

que integram a bacia do Velho Chico (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e o 

Distrito Federal). São acadêmicos que se dedicam à pesquisa científica sobre o rio, sua 

população e problemática. Leia mais... 

NURP 
NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2814-incêndio-já-destruiu-9-mil-hectares-na-chapada-diamantina,-aponta-icmbio.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2810-pesquisadores-do-rio-são-francisco-participam-de-encontro-em-salvador.html

