Ouro
Santa Catarina - SC
Histórico
Com a implantação da Ferrovia Paraná/Santa Catarina, hoje Rede Ferroviária S/A, imigrantes de
origem italiana vindos do Rio Grande do Sul instalaram-se no Meio Oeste Catarinense, formando pequenos
núcleos de habitantes, que deram origem a várias vilas.
Uma delas, Ouro, situada as margens do Rio do Peixe, foi fundada em 20 de outubro de 1906, ficando
vinculada administrativa e politicamente ao município de Campos Novos.
Gentílico: ourense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação Doutor Abelardo Luz.
Pela lei municipal nº 20, de 23-06-1920. Subordinado ao município de Cruzeiro.
Pela lei estadual nº 1646, de 30-10-1929, o distrito de Doutor Abelardo Luz passou a denominar-se
Ouro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Ouro figura no município de
Cruzeiro.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o município de Cruzeiro passou a denominar-se
Joaçaba. Sob a mesma lei o distrito de Ouro foi transferido do município de Joaçaba para o de Campos
Novos.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Ouro figura no município de
Campos Novos.
Pela lei estadual nº 247, de 30-12-1948, o distrito de Ouro foi extinto, sendo seu território anexado ao
distrito Capinzal.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ouro, pela lei estadual nº 870, de 23-011963, desmembrado de Capinzal. Sede no atual distrito de Ouro ex-localidade. Constituído do distrito sede.
Instalado em 07-04-1963.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 18-08-1988.
Pela lei municipal, nº 989, de 01-04-1992, é criado o distrito de Santa Lúcia e anexado ao município é
criado o distrito de Ouro.
Em divisão territorial datada de 1-06-1995, o município de Ouro é constituído do distrito Ouro e
Santa Lúcia.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003.

