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NOTA DE ESCLARECIMENTOS 

 

O Município de Brumado, através do Prefeito Municipal, vem por meio deste instrumento, em virtude 

de publicações em redes sociais acerca de decisão do Tribunal de Contas do Estado da Bahia no tocante à 

denuncia acerca de irregularidades em aquisição de terrenos para construção/ampliação de escolas municipais, 

prestar os devidos esclarecimentos na forma em que se segue. 
 

Reitere-se, mais uma vez, que a Administração Municipal tem o mais alto respeito ao TCM/BA, mas 

que apresentará os devidos recursos para esclarecer a inexistência de irregularidades, advertindo-se àqueles que 

estão a todo vapor tentando macular a imagem do Gestor do município estejam certos de que a verdade irá 

imperar. 
 

A decisão do TCM questiona os processos de aquisição dos terrenos para ampliação de escola, em 

especial, quanto aos valores efetivamente pagos pelo município, tendo entendido que houve um 

superfaturamento. Ocorre que, o TCM toma como parâmetro os valores dos imóveis constantes em Escritura 

Pública e não o valor de mercado praticado.  
 

Antes da aquisição dos terrenos houve autorização legislativa para tanto, além de nomeação de 

comissão para avaliação dos terrenos, tendo sido realizadas as compras com valores menores do que se prática 

no mercado. No entanto, já em fase de demonstração de regularidade perante o TCM, identificou-se 

questionamento acerca da avaliação por comissão e não por um órgão externo que tenha expertise para tanto. 

Com isso, contratou-se a Caixa Econômica Federal para proceder à avaliação dos respectivos imóveis, tendo-se 

encontrado, conforme esperado, valores condizentes com os efetivamente pagos, conforme tabela: 
 

Descrição do Imóvel Valor da 

Comissão (R$) 

Valor da Caixa 

Econômica Federal 

(R$) 

Valor efetivamente 

pago pelo município 

(R$) 

Lote 24 do Loteamento Nova Esperança 120.500,00 108.000,00 110.000,00 

Lote 25 do Loteamento Nova Esperança 121.750,00 109.000,00 110.000,00 

Lote 26 do Loteamento Nova Esperança 123.750,00 110.000,00 110.000,00 

Lote 27 do Loteamento Nova Esperança 128.250,00 113.000,00 110.000,00 

Lote 30 do Loteamento Nova Esperança 130.000,00 114.000,00 110.000,00 

Imóvel na Rua Marquês dos Santos no Bairro Dr. 

Juracy 

389.647,80 334.000,00 370.000,00 

Imóvel na Rua Albino Viana no Bairro Dr. Olhos 

D’Água 

252.000,00 311.000,00 240.000,00 

14 Lotes murados conjuntamente com residência 

com boas características ao lado da Escola CMEAS 

no Bairro Monsenhor Fagundes 

 

3.919.200,00 

 

3.340.000,00 

 

3.150.000,00 

TOTAL 5.185.097,80 

 

4.539.000,00 

 

4.310.000,00 

 

Observe-se que o município pagou R$ 875.097,80 a menor do quanto avaliado pela Comissão formada 

por engenheiro e corretor imobiliário e pagou, também, a menor o valor de R$ 229.000,00 da avaliação oficial 

da Caixa Econômica Federal. 
   

A própria Legislação fala em pagamento justo e prévio, mesmo em processo de desapropriação. Assim, 

preço justo não é o da Escritura Pública, mas sim o que o mercado paga, sendo os valores praticados menores do 

que o órgão oficial avaliou. Acredita-se que com os devidos esclarecimentos perante o Egrégio TCM haverá a 

devida reconsideração da decisão. Não permitamos que as intensões obscuras freiem a luta e o desenvolvimento 

da nossa cidade, em especial, na área de educação. Sigamos firmes.  

 

EDUARDO LIMA VASCONCELOS  -  Prefeito Municipal      


