Dores do Rio Preto
Espírito Santo - ES
Histórico
Mineiros e fluminenses ali chegaram em busca de terras para o cultivo do café. Mais tarde
vieram italianos e seus descendentes. Por situar-se a localidade no limite territorial de Minas com
o Espírito Santo, recebeu a denominação de Divisa. Pela Lei nº 1.914, de 30 de Dezembro de
1963, o território de Divisa, desmembrado do de Guaçuí, torna-se município, sendo instalado 07
de Abril de 1964, com o nome de Dores do Rio Preto.
Gentílico: rio-pretense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Rio Preto, pela lei municipal n 7 13, de 17-061896, subordinado ao município de Alegre.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Rio Preto figura no
município de alegre.
Pela lei estadual nº 1688, de 25 -12-1928, transfere o distrito de Rio Preto do município de
Alegre para o município de Sigueira Campos.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Rio Preto figura no
município de Sigueira Campos.
Assim permanecendo em divisão territorial datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto lei estadual nº 15177, de 31-12-1943, o distrito de Rio Preto passou a
denominar-se Divisa. O mesmo decreto acima citado o município de Sigueira Campos a
denominar-se Guaçuí.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito já denominado Divisa
figura no município de Guaçuí.
Em divisão territorial datada de I-VII-1955, o distrito Divisa pertence ao município de
Guaçuí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de I-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Dores do Rio Preto, pela lei
estadual nº 1914, de 30-12-1963, desmembrado do município de Guaçuí, sede no atual distrito de
Dores do Rio Preto (ex-Divisa). Constituído do distrito sede. Instalado em
Em divisa territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Pela lei estadual nº 3450, de 29-12-1981, é criado o distrito de Mundo Novo e anexado ao
município de Dores do Rio Preto.
Em divisão territorial datada de 18-VIII-1988, o município é constituído de 2 distritos:
Dores do Rio Preto e Mundo Novo.
Pela lei
nº
, de
, é criado o
distrito de São Raimundo da Pedra Menina e anexado ao município de Dores do Rio Preto.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído de 3 distritos:
Dores do Rio Preto, Mundo Novo e São Raimundo da Pedra Menina.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Transferência distrital
Pela lei municipal nº 1688, de 25-12-1920, transfere o distrito de Rio Preto do município de
Alegre para o de Sigueira Campos.
Pelo decreto lei estadual nº 15177, de 31-12-1943, o município de Sigueira Campos passou a
denominar-se Guaçuí e o distrito figura no município.

Alterações toponímicas distritais
Rio Preto para Divisa, alterado pela lei estadual nº 15177, de 31-12-1943.
Divisa para Dores do Rio Preto, alterado pelo lei estadual nº 914, de 30-12-1963.

