Grão Mogol
Minas Gerais - MG
Histórico
No final do século XVIII, a notícia da existência de diamantes fez com que fosse organizada uma
expedição ao Arraial do Tijuco, que parte em direção à serra do Itacambiruçu. A expedição atraiu
um grande número de aventureiros à região, dando início à formação do arraial Serrinha, mais
tarde Serra. Ao topônimo Serra, foi acrescentado à expressão Grão-Mogor. É elevado a município
em 1840. Teve a denominação mudada para Grão Mogol, em 1911.
Gentílico: grão-mogolense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Grão Mogol, pela Lei provincial nº 184, de 13 ou
03-04-1840, e Lei nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Montes Claros.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Grão Mogol, pela Lei provincial nº 171,
de 23-03-1849, desmembrado de Montes Claros de Formiga. Sede na povoação da Serra do Grão
Mogol. Constituído do distrito sede. Instalado em 07-01-1949.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Grão Mogol, pela Lei provincial nº
859, de 14-05-1858.
Pela lei provincial nº 2500, 12-11-1878, e Lei estadual nº 2, de 14-09-1891, é criado o
distrito de Santo Antônio do Riacho dos Machados e anexado ao município de Grão Mogol.
Pela Lei provincial nº 2691, de 30-11-1880, e Lei estadual nº 2, de 14-09-1891, é criado o
distrito de Nossa Senhora da Conceição da extrema e anexado ao município de Grão Mogol.
Pela Lei provincial nº 3272, de 30-10-1884, é criado o distrito de Jatobá e anexado ao
município de Grão Mogol.
Pela Lei estadual nº 2, de 14-09-1891, são criados os distritos de Nossa Senhora da
Conceição de Jatobá, Santo Antônio de Itacambira, Santo Antônio do Gorutuba e São José do
Gorutuba e anexados ao município de Grão Mogol.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 7
distritos: Grão Mogol, Nossa Senhora da Conceição da Extrema, Nossa Senhora da Conceição de
Jatobá, Santo Antônio do Riacho dos Machados, Santo Antônio de Itacambira, Santo Antônio do
Gorutuba e São José do Gorutuba
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela Lei estadual nº 805, de 22-09-1921, o distrito de Nossa Senhora da Conceição de
Jatobá passou a denominar-se Porteirinha
Pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o município sofreu as seguintes modificações: O
distrito de Santo Antônio de Itacambira tomou a denominação Itacambira, Nossa Senhora da
Conceição da Extrema passou a chamar-se Cristália, e Santo Antônio do Riacho tomou o nome de
Riacho dos Machados e Santo Antônio do Gorutuba a denominar-se Santo André.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, município é constituído de 7 distritos:
Grão Mogol, Cristália (ex-Nossa Senhora da Conceição da Extrema), Gorutuba (ex-São José de
Gorutuba), Itacambira (ex-Santo Antônio de Itacambira), Porteirinha (ex-Nossa Senhora da
Conceição de Jatobá), Riacho dos Machados (ex-Santo Antônio do Riacho dos Machados) e Santo
André (ex-Santo Antônio do Gorutuba).
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo Decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembra do município de Grão Mogol
os distritos de Porteirinha, Gorutuba e Riacho dos Machados, para formar o novo município de
Porteirinha.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Grão Mogol, Cristália, Itacambira e Santo André.

Pelo Decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, é criado o distrito de Botumirim, com
terras desmembradas dos distritos de Cristália e Itacambira e anexado ao município de Grão
Mogol. Pelo mesmo Decreto-lei o distrito de Santo André passou a denominar-se Catuni.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 5
distritos: Grão Mogol, Botumirim, Catuni (ex-Santo André), Cristália, Itacambira.
Pela Lei nº 336, de 27-12-1948, é criado o distrito de Barrocão, com terras desmembradas
dos distritos de sede de Grão Mogol e Itacambira e anexado ao município de Grão Mogol.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 6 distritos: Grão
Mogol, Barrocão, Botumirim, Catuni, Cristália, Itacambira.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela Lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, são criados os distritos de Josenópolis e Padre
Carvalho e anexados ao município de Grão Mogol. Pela mesma lei estadual, desmembra do
município de Grão Mogol os distritos de Botumirm, Cristália e Itacambira elevandos à categoria
de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 5 distritos: Grão
Mogol, Barrocão, Catuni, Josenópolis e Padre Carvalho.
Pela Resolução nº 04, de 25-02-1964, o distrito de Catuni foi transferido do município de
Grão Mogol para o de Francisco Sá.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é constituído de 4 distritos: Grão
Mogol, Barrocão, Josenópolis e Padre Carvalho.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993.
Pela Lei estadual 12030, de 21-12-1995, desmembra do município de Grão Mogol os
distritos de Josenópolis e Padre Carvalho. Elevados á categoria de município.
Em divisão tetrritoril datada de 2001, o município é constituído de 2 distritos: Grão Mogol
e Padre Carvalho.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

