Livramento de Nossa Senhora
Bahia - BA
Histórico
O primeiro núcleo populacional iniciou-se em 1715 com a chegada de paulistas na região a
procura de ouro e pedras preciosas. Os jesuítas que os acompanhavam construíram a capela de
Nossa Senhora do Livramento, originando o arraial. Em virtude da mineração do ouro, o
povoado cresceu rapidamente, sendo elevado à vila em 1724.
Por ordem do Conde de Gáveas, a sede da vila foi transferida para o povoado de Creoulos, atual
Rio de Contas, em 1743. A antiga vila desceu à categoria de simples povoado, com o nome de
Vila Velha.
Em 1880, o povoado de Vila Velha foi novamente elevado à vila, com o nome de Vila
Nova do Brumado, porém a Resolução não foi executada.
Restaurou-se o município de Vila Velha em 1921. Em 1923, alterou-se o topônimo para
Livramento.
Em 1931, o topônimo foi mudado para Livramento do Brumado, devido à existência do
Rio Brumado que corta o município.
A Lei Estadual nº 2.325, de 14 de maio de 1966, alterou o topônimo para Livramento de Nossa
Senhora, cuja vigência depende da promulgação da nova Divisão Territorial do Estado.
Livramento do Brumado teve seu território desmembrado em 1962, para formar o
Município de Dom Basílio.
Gentílico: livramentense
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora do Livramento de Vila Velha, pela
resolução provincial nº 1304, de 16-03-1868, subordinado ao município de Minas do Rio de
Contas.
Elevado à categoria de vila com a denominação de vila Nova do Brumado, pela lei
provincial nº 1994, de 03-06-1880, desmembrado de Minas do Rio de Contas. Sede no distrito de
Nossa Senhora do Livramento, Vila Velha do Rio de Contas.
A Vila foi extinta posteriormente.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no município de Minas do Rio
de Contas o distrito de Vila Nova de Brumado.
Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Vila Velha, pela lei estadual
nº 496, de 26-07-1921, desmembrado de Minas do Rio de Contas. Constituído do distrito sede.
Instalado em 06-10-1921.
Pela lei estadual nº 1612, de 25-05-1923, de vila Velha passou a denominar-se
Livramento.
Elevada à condição de cidade e sede municipal com a denominação de Livramento, pela
lei estadual nº 1918, de 13-05-1926.
Pela lei estadual nº 1923, de 13-08-1926, é criado o distrito de Curralinho e anexado ao
município Livramento.
Pela lei estadual nº 2187, de 17-07-1929, é criado o distrito de Conceição e anexado ao
município de Livramento.
Pelo decreto estadual nº 8763, de 29-12-1933, é criado o distrito de Iguatemi e anexado ao
município de Livramento.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4
distritos: Livramento, Curralinho, Conceição e Iguatemí.

Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 11089, de 30-11-1938, o distrito de Conceição passou a
denominar-se Itanagé.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Livramento, Curralinho, Iguatemi e Itanagé (ex-Conceição).
Pelo decreto estadual nº 141, de 31-12-1943, retificado pelo decreto estadual nº 12978, de
01-06-1948, o município de Livramento passou a denominar-se Livramento do Brumado e o
distrito de Curralinho a denominar-se Ibirocaim.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município já denominado
Livramento de Brumado é constituído de 4 distritos: Livramento do Brumado (ex-Livramento),
Ibirocaim (ex-Curralinho), Iguatemi e Itanagé.
Pela lei estadual nº 628, de 30-12-1953, o distrito de Ibirocaim passou a denominar-se
Dom Basílio. Sob a mesma lei é criado o distrito de São Timóteo, com terras desmembras os
distritos de Itanajé e anexado ao município de Livramento do Brumado.
Em divisão territorial datada de1-VII-1955, o município é constituído de 5 distritos:
Livramento do Brumado, Dom Basílio (ex-Iborocaim), Iguatemi, Itanagé e São Timóteo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 1657, de 05-04-1962, desmembra do município de Livramento do
Brumado o distrito de Dom Basílio. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 4 distritos:
Livramento do Brumado, Iguatemi, Itanagé e São Timóteo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1995.
Pela lei estadual nº 2325, de 14-05-1996, o município de Livramento do Brumado passou a
denominar-se Livramento de Nossa Senhora.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município já denominado Livramento de
Nossa Senhora é constituído de 4 distritos: Livramento de Nossa Senhora, Iguatemi, Itanagé e São
Timóteo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
Nossa Senhora do Livramento de Vila Velha para Vila Nova do Brumado, alterado pela lei
provincial nº 1994, de 03-06-1880.
Vila Nova do Brumado para Vila Velha, alterado pela lei estadual nº 496, de 26-07-1921.
Vila Velha para Livramento, alterado pela lei estadual nº 1612, de 25-05-1923.
Livramento para Livramento do Brumado, alterado pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-121943.
Livramento do Brumado para Livramento de Nossa Senhora, alterado pela lei estadual nº 2325, de
14-05-1996.

