Armazém
Santa Catarina - SC
Histórico:
A COLONIZAÇÀO das terras do atual Município de Armazém foi iniciada por volta
de 1870, por imigrantes oriundos do Estado do Rio Grande do Sul. Anos mais tarde com o
advento da imigração alemã, houve maior impulso na colonização, estabelecendo-se pequenos
núcleos de colonos que foram-se expandido até que toda a área fosse colonizada.
O nome Armazém foi originado por uma pequena casa de comércio que, além de
mercadorias, fornecia também pernoite. Naquela época, todo comércio era feito por Laguna e
Tubarão, principalmente em canoas pelo rio Capivari.
Gentílico: armazenense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Alto Capivari, pela lei municipal nº 30, de 0901-1901, subordinado ao município de Tubarão.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito aparece com a
denominação de São Pedro do Capivari.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de São
Pedro do Capivari figura no município de Tubarão.
Pelo decreto-lei estadual nº 238, de 01-12-1938, o distrito de São Pedro do Capivari
passou a denominar-se Capivari.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Capivari figura
no município de Tubarão.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Capivari passou a
denominar-se Armazém.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito já denominado
Armazém figura no município de Tubarão.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Armazém permanece no
município de Tubarão.
Elevado à categoria de município com a denominação de Armazém, pela lei estadual nº
380, de 19-12-1958, desmembrado de Tubarão. Sede no antigo distrito de Tubarão.
Constituído do distrito sede. Instalado em 28-01-1959.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alterações Toponímicas Distritais:
Alto Capivari para São Pedro do Capivari alterado em divisão administrativa de 1933.

São Pedro do Capivari para Capivari alterado, pelo decreto-lei estadual nº 238, de 01-121938.
Capivari para Armazém alterado, pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.

