Porto Seguro
Bahia - BA
Histórico
A origem do atual Município liga-se aos capítulos iniciais da história do Brasil. Em seu
território está a primeira porção de terra avistada pelas embarcações do almirante Pedro Álvares
Cabral - Monte Pascoal. O primeiro ponto descoberto, a 22 de abril de 1500, foi Porto Seguro. O
povoamento da atual cidade iniciou-se no local hoje denominado "cidade alta", em 1626, quando
foi criada uma feitoria, por Cristóvão Jacques, destinada a vigilância da costa. A colonização foi
feita pêlos portugueses e os padres da Companhia de Jesus. A Capitania de Porto Seguro coube,
em Carta Régia de 27 de maio de 1534, a Pero de Campos Tourinho, seu primeiro donatário, que
levantou a vila, em 1535, na foz do rio Buranhém: construiu casas, forte, capela, armazéns,
estaleiro e forja, distribuiu terras aos moradores, criou um tombo para registro de sesmarias e
iniciou a exploração dos sertões.
O segundo donatário foi Fernão de Campos Tourinho, filho de Pero. Administrou mal e
ainda sofreu ataques dos Aimoré. Com sua morte, sucedeu-lhe a irmã, que vendeu a Capitania, a
10 de agosto de 1559, a D. João de Lencastro, 1.° Duque de Aveiro. Posteriormente este legou-a a
D. Pedro Diniz, seu filho. Em 1759, a Capitania de Porto Seguro passou para a Coroa, vindo
depois a fazer parte da Província da Bahia.
Gentílico: porto-segurense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Porto Seguro, pelo alvará de 20-10-1795.
Elevada à categoria de vila com a denominação de Porto Seguro, por carta régia de 27-051534.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Porto Seguro, por ato nº 499, de 3006-1891.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Pela lei estadual nº 1190, de 28-05-1917, o município de Porto Seguro adquiriu o extinto
município de Vila Verde, como simples distrito.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-I-1920, o município é constituído de
2 distritos: Porto Seguro e Vila Verde.
Pela lei estadual nº 1961, de 08-06-1927, o município de Porto Seguro adquiriu o extinto
município de Trancoso, como simples distrito.
Pela lei estadual nº 2131, de 09-08-1928, é criado o distrito de São José do Buranhem e
anexado ao município de Porto Seguro.
Pelo decreto estadual nº 7479, de 08-07-1931, o município de Porto Seguro adquiriu o
extinto município de Santa Cruz, como simples distrito.
Pelo decreto nº 8594, de 04-08-1933, desmembra do município de Porto Seguro o distrito
de Santa Cruz. Elevado novamente à categoria de município.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4
distritos: Porto Seguro, São José do Buranhem, Trancoso e Vila Verde.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, o distrito de São José do Buranhem passou
a denominar-se simplesmente Buranhém.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Porto Seguro, Buranhem (ex-São José do Buranhem), Trancoso e Vila Verde.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Pela lei estadual nº 628, de 30-12-1953, é criado o distrito de Guaratinga (ex-povoado de
Novo Horizonte), com terras desmembradas do distrito de Buranhém e anexado ao município de
Porto Seguro. Pela mesma lei estadual acima citada o distrito de Trancoso tomou a denominação
de Caraíva.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 5 distritos Porto
Seguro, Buranhem, Caraíva (ex-Trancoso), Guaratinga e Vila Verde.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 1466, de 31-08-1961, desmembra do município de Porto Seguro os
distritos de Guaratinga e Buranhém, para constituir o novo município Guaratinga.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos: Porto
Seguro, Caraíva e Vila Verde.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993.
Pela lei
nº
,
, é criado o distrito de Arraial D´Ajuda e anexado ao
município de Porto Seguro.
Pela lei
nº
,
, é criado o distrito de Trancoso e anexado ao município de
Porto Seguro.
Em divisão territorial datada de 2005, o município é constituído de 5 distritos: Porto
Seguro, Arraial D´Ajuda, Caraíva, Trancoso e Vila Verde.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

