Domingos Martins
Espírito Santo - ES
Histórico
A colônia de Santa Isabel, fundada em 1847, foi o primeiro de colonização a ser criado no
território do Espírito Santo. Suas terras compreendiam a região situada entre os rios Jacu e Braço
do Sul, no local denominado Cuité, onde se instalaram 47 famílias de imigrantes originários da
Prússia Renana, num total de 163 pessoas. Embora dispusesse de poucos recursos, progrediu
rapidamente, já que se estabeleceram em zona de bom clima e apropriada ao plantio de cereais e
café.
Necessitando de maior número de colonos, promoveu-se a vinda de italianos, de vez que o
governo pressiona só concordava com a localização de seus súditos no sul do País. Os italianos
concentraram-se em sítios hoje pertencentes ao distritos de Araguaia e Aracê.
Em 1921, passou a denominar-se Domigos Maritns, em homenagem José Martins,
participantes da revolução pernambucana, fuzilado na Bahia, em 1817.
Gentílico: martinense
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Santa Isabel, pelo decreto provincial nº 21, de 2011-1869 e por ato municipal nº 19, de 26-06-1896, subordinado ao município de Viana.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Santa Isabel, por decreto estadual nº 41,
de 02-10-1891.
Pelo decreto estadual nº 41, de 18-01-1892, a vila foi extinta.
Elevado novamente à categoria de vila com a denominação de Santa Isabel, pelo decreto nº
29, de 20-10-1893, desmembrado do município de Viana. Sede na povoação de Santa Isabel.
Constituído do distrito sede. Instalado em 19-12-1893.
Pela lei municipal nº 39, de 21-12-1900, é criado o distrito de Araguaia e anexado ao
município de Santa Isabel.
Pela lei municipal nº 41, de 28-12-1903, é criado o distrito de Sapucaia e anexado ao
município de Santa Isabel.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3
distritos: Santa Isabel, Araguaia e Sapucaia.
Pela lei municipal de 16-10-1917, aprovada por lei estadual nº 1126, de 03-12-1917, é
criado o distrito de Campinho e para qual se transferiu a sede municipal anexado ao município de
Santa Isabel.
Pela lei estadual nº 1307, de 30-12-1921, o município de Santa Isabel passou a denominarse Domingos Martins.
Pela lei estadual nº 1433, de 07-06-1924, é criado o distrito de Pedreiras e anexado ao
município de Domingos Martins.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município já denominado
Domingos Martins é constituído de 6 distritos: Domingos Martins, Araguaia, Campinho (sede),
Pedreiras, Santa Isabel e Sapucaia.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. ,
Pelo decreto-lei estadual nº 9222, de 31-03-1938, o município de Domingos Martins
passou a denominar-se Campinho e o distrito de São Rafael a denominar-se Pedreiras.
Pelo decreto-lei estadual nº 9941, de 11-11-1938, o município de Campinho voltou a
denominar-se Domingos Martins.

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943 o município é constituído de 5
distritos: Domingos Martins (ex-Campinho), Araguaia, Pedreiras (ex-São Rafael), Santa Isabel e
Sapucaia.
Pelo decreto-lei estadual nº 15177, de 31-12-1943, os distritos sofreram as seguintes
alterações Pedreiras, Sapucaia e Santa Isabel, respectivamente, para Aracê, Paraju e Isabel.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 5
distritos: Domingos Martins, Aracê (ex-Pedreiras), Araguaia, Isabel (ex-Santa Isabel) e Paraju
(ex-Sapucaia).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-1960.
Pela lei estadual nº 1953, de 13-01-1964, é criado o distrito de Melgaço e anexado ao
município de Domingos Martins.
Pela lei estadual nº 1956, de 13-01-1964, é criado o distrito de Marechal Floriano e
anexado ao município de Domingos Martins.
Em divisão territorial datada de I-I-1979, o município é constituído de 7 distritos:
Domingos Martins, Aracê, Araguaia, Isabel, Marechal Floriano, Melgaço e Paraju.
Pela lei estadual nº 4571, de 30-10-1991, desmembra do município de Domingos Martins
os distritos Marechal Floriano e Aragauia, para constituir o novo município de Marechal
Floriano.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 5 distritos: Domingos
Martins, Aracê, Isabel, Melgaço e Paraju.
Pela lei
nº , de
, é criado o distrito de Biriricas e anexado ao município de
Domingos Martins.
Em divisão territorial datada de 2007, o município é constituído de 6 distritos: Domingos
Martins, Aracê, Biriricas, Isabel, Melgaço e Paraju.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Alterações toponímicas municipais
Santa Isabel para Domingos Martins, alterado pela lei estadual nº 1307, de 30-12-1921. Domingo
Martins para Campinho, alterado pela lei estadual nº 9222, de 31-03-1938. Campinho para
Domingos Martins, alterado pelo decreto-lei estadual nº 9941, de 11-11-1938.

