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DECRETO Nº 1325, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. 
 
 
REGISTRA O BEM IMATERIAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
QUE ESPECIFICA PARA FINS DE PRESERVAÇÃO E 
PROTEÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande, no uso de suas atribuições fixadas pela Lei 
Orgânica Municipal e em conformidade com os fins estabelecidos na Lei nº 242/2007, de 20 de Abril de 
2007, legislação que estabelece as normas de proteção do patrimônio cultural deste Município, 

 Considerando a deliberação e decisão do Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Cultural de Cabeceira Grande conforme a Notificação nº 01 encaminhada a esse 
executivo; 

 Considerando as disposições da Lei Municipal nº Lei nº 101, sancionada e promulgada em 
07 de novembro de 2.000, que “dispõe sobre a proteção e preservação de espécie vegetal que 
menciona e dá outras providências; 

 Considerando que o parecer exarado no âmbito do CMPPC sobre o referido espécime 
vegetal destaca sua relevância como o local de constituição do núcleo urbano sede deste 
município, e a necessidade de preservar o local como parte da memória histórica desta 
comunidade; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica reconhecido como Bem Imaterial pertencente ao Patrimônio Cultural deste 
município, por meio de registro para fins de preservação, o Pequizeiro existente no terreno situado no 
início da Rua São José, esquina com Rua Rio Preto, nesta cidade de Cabeceira Grande. 

Art. 2º - Este bem cultural fica sujeito às diretrizes de proteção estabelecidas pela Lei nº 
242/2007, de 20 de Abril de 2007, devendo sua continuidade ser assegurada para as futuras gerações, 
podendo para isso contar com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos de 
Cabeceira Grande. 

Art. 3º - As formas de proteção e a preservação do bem imaterial ora reconhecido serão 
deliberadas através de resolução do Conselho do Patrimônio Cultural de Cabeceira Grande. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Cabeceira Grande (MG), 07 de dezembro de 2010. 
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