
MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PODER EXECUTIVO 
 

Praça São José, S/N.° Centro - Cabeceira Grande - Minas Gerais – CEP: 38.625-000 
PABX: (0**38) 3677-8040, 367780-44 – E-mail: gabin@primeisp.com.br , pmcgrande@primeisp.com.br 

 

DECRETO Nº  1259, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009. 

 

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 das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com os fins estabelecidos na Lei nº 242, de 

20 de abril de 2007, legislação que estabelece as normas de proteção do patrimônio cultural 

deste Município, 
 

 Considerando ser a folia e seus rituais uma tradição de grande relevância para a 

preservação de nossa identidade cultural;  

 Considerando a existência de vários grupos de folia organizados no território do 

município, ainda que não identificados formalmente por esta Prefeitura; 

 Considerando que a importância destas manifestações reside nos costumes, 

melodias, festas, línguas, rituais, lugares, dentre outros, cujos saberes devem ser 

transmitidos às gerações presentes e futuras, uma vez reconhecidos como relevantes para a 

comunidade, tendo em vista a diversidade cultural;  
 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica reconhecido como Bem Imaterial pertencente ao Patrimônio Cultural deste 

município, por meio de registro para fins de preservação, os rituais de Folia de Reis, Folia do 

Divino e outras manifestações similares existentes em Cabeceira Grande. 
 

Art. 2º Este bem cultural fica sujeito às diretrizes de proteção estabelecidas pela Lei nº 242 

de 20 de abril de 2007, devendo sua continuidade ser assegurada para as futuras gerações, não 

podendo ser descaracterizado ou sofrer intervenções sem prévia deliberação do Conselho 

Municipal do Patrimônio Cultural de Cabeceira Grande e aprovação da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desportos. 
 

Art. 3º Incumbe ao Setor de Preservação do Patrimônio Cultural o levantamento e a 

identificação dos grupos existentes, o nome de seus integrantes, participantes e dirigentes, bem 

como as demais informações de relevância para a completa caracterização de cada núcleo. 
 

Art. 4º 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. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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