Braço do Norte
Santa Catarina - SC
Hstórico:
O MUNIÇÍPIO teve sua colonização iniciada em 1862. Procedentes da antiga
Desterro, atual Florianópolis, os primeiros povoadores seguiram até Tubarão, cruzando o rio
Braço de Cima, antigo nome do rio Braço do Norte, estabelecendo-se, após quatro dias, às
margens do mesmo. Foram eles: Tomaz Pinto, Manoel Guerrilha, Manoel Nazário Corrêa, José
Marcolino Rosa e Leandro Demétrio, acompanhados de suas famílias.
Em 1865, vieram de Tubarão os primeiros moradores oriundos de São Ludgero. Eram
eles: Pedro Zeferino, que se localizou na margem direita do rio Braço do Norte, Tomaz Silva,
Marcos Fernandes Lima e Pedro Martins de Souza, que fixaram-se à margem esquerda do
mesmo.
Foi a vinda de sessenta famílias de colonos alemães que impulsionaram o
desenvolvimento da localidade.
Gentílico: braço-nortense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Braço do Norte, por decreto estadual nº 152,
de 17-05-1892, subordinado de Tubarão.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Braço do Norte figura
no município de Tubarão.
Pela lei municipal de agosto de 1922, o distrito de Braço do Norte passou a
denominar-se Colaçópolis.
Pela lei municipal nº 149, de 26-06-1928, o distrito de Colaçópolis voltou a
denominar-se Braço do Norte.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Braço do Norte figura
no município de Tubarão.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Braço do Norte figura no
município de Tubarão.
Elevado à categoria de município com a denominação de Braço do Norte, pela lei
estadual nº 1022, de 30-11-1953, desmembrado de Tubarão. Sede no antigo distrito de Braço
do Norte. Constituído de 2 distritos: Braço do Norte e Rio Fortuna.
Pelo acordão do Supremo Tribunal Federal de 01-12-1954, o município de Braço do
Norte foi extinto, sendo seu território anexado ao município de Tubarão.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Braço do Norte,
pela lei estadual nº 231, de 22-10-1955, desmembrado de Tubarão. Sede no antigo distrito de
Braço do Norte. Constituído de 2 distritos: Braço do Norte e Rio Fortuna. Instalado em 2611-1955.

Pela lei municipal nº 348, de 21-06-1958, desmembra do município de Braço Forte o
distrito de Rio Fortuna. Elevado à categoria de município.
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:
Braço do Norte para Colaçópolis alterado, em agosto de 1922.
Colaçópolis para Braço do Norte alterado, pela lei municipal nº 149, de 26-06-1928.

