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Summary information
Repository:
Title:
ID:
Language:
Dates of creation,
revision and deletion:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Instrumentos de Pesquisa
IPESQ
português do Brasil
Criação: 2021-04-29

Notes
Title notes
Restrictions on access
Sem restrição

Other notes
•

Publication status: Publicado

Access points
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Catálogos (subject)
Índices (subject)
Inventários (subject)
Transcrição paleográfica (subject)
Florianópolis (place)

Series descriptions
Ref code

Title

Dates

Access status

Container

IPESQ-APESC_IP 000-01: Índice topográfico do acervo I
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O presente instrumento descreve a localização dos documentos de caráter permanente, armazenados no
ACERVO I do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, Unidade Saco dos Limões. Esse índice
foi organizado de maneira a facilitar a busca dos documentos que compõem os Fundos Documentais e
Coleções desse acervo, que se constitui na sua maioria dos processos de terras do Instituto de Reforma
Agrária de Santa Catarina - IRASC e outros processos judiciais da Secretaria de Justiça de Santa
Catarina.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Krueger, Julia (subject)
Frühauf, Luciano von (subject)
Arquivo permanente (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 000-02: Índice topográfico do acervo II
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2021 (date of creation)
Scope and content:
O presente instrumento descreve a localização dos documentos de caráter permanente, armazenados no
ACERVO II do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, Unidade Saco dos Limões. Esse índice
foi organizado de maneira a facilitar a busca dos documentos que compõem os Fundos Documentais e
Coleções desse acervo.
Language of the material:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 4

IPESQ

Instrumentos de Pesquisa

português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Frühauf, Luciano von (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Arquivo permanente (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 000-03: Índice topográfico do acervo III
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2021 (date of creation)
Scope and content:
O presente instrumento descreve a localização dos documentos de caráter permanente, armazenados no
ACERVO III do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, Unidade Saco dos Limões. Esse índice
foi organizado de maneira a facilitar a busca dos documentos que compõem os Fundos Documentais e
Coleções desse acervo.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Krueger, Julia (subject)
Arquivo permanente (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 001-01: Inventário sumário dos relatórios, falas e mensagens dos
governadores do Estado de Santa Catarina (1830/2018 )
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
Sendo Relatório, Fala e Mensagem definidos como comunicação oficial entre os altos poderes do
Estado, este inventario é de suma importância, pois facilitará o estudo da historia política, econômica e
administrativa do Estado de Santa Catarina.
*Os relatórios dos Presidentes da Província de Santa Catarina (1835/1889), estão microfilmados no
Arquivo Nacional – Rio de Janeiro http://www.arquivonacional.gov.br
**Os relatórios dos Presidentes da Província de Santa Catarina (1830/1930), estão disponíveis para
consulta na Internet no endereço: http://www.crl.edu/brazil/provincial/santa_catarina
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Tertitschinig, Maria Tereza (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
História política de Santa Catarina (subject)
História econômica de Santa Catarina (subject)
História administrativa de Santa Catarina (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 001-02: Inventário sumário dos relatórios da Secretaria Geral dos
Negócios do Estado (1893-1903/11-14/16-18)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Através da Lei Nº 518, de 4 de setembro de 1901, o Governo de Felipe Schmidt criou a Secretaria
Geral dos Negócios do Estado, que era dividida em diretorias do Interior, da Justiça, Instrução Pública,
Viação, Tesouro do Estado e Terras e Obras Públicas. Com o objetivo de vender terras públicas e
legitimar documentos de posse, foi desmembrada desta última, uma diretoria especial para atender
aos Serviços de Terras e Colonização. Os documentos são relatórios apresentados aos Governadores
e Vice-Governadores do Estado de Santa Catarina, pelos Secretários dos Negócios do Estado, no
período de 1893-1903/1911-1914/1916-1918).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Zomer, José Heitor Farias (subject)
Gonçalves, Luiz Carlos (subject)
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
História política de Santa Catarina (subject)
História econômica de Santa Catarina (subject)
História administrativa de Santa Catarina (subject)
Saúde pública (subject)
Instrução pública (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Segurança Pública (subject)
Indígenas (subject)
Cultura (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 001-03: Ementário da legislação do ensino do Estado de Santa
Catarina (1835/1979)
Creator: Fundação Catarinense de Cultura
Date: 1980 (date of creation)
Scope and content:
Contém uma notícia histórico-informativa, de autoria da professora Olívia da Maia Mazzolli, sobre o
ensino em Santa Catarina, período compreendido entre os anos de 1515 e 1834.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Fundação Catarinense de Cultura
Instrução pública (subject)
Educação pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 002-02: Índice por assunto do acervo iconográfico do Arquivo
Público do Estado
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2021 (date of creation)
Scope and content:
O índice por assunto do acervo iconográfico do Arquivo Público do Estado foi organizado a partir do
acervo de imagens avulsas e/ou álbuns de fotografias, depositados para guarda permanente. Acervo
iconográfico é o conjunto de imagens e fotografias que registram as diversidades e mudanças nos
modos de representação da figura humana, da natureza e das cidades. O acervo é composto por
fotografias, álbuns de fotografias, desenhos, gravuras, ilustrações, reproduções, folders, cartões
postais, convites etc, nos mais diferentes materiais e suportes. A grande maioria das fotografias é em
branco-e-preto, e foi produzida durante o século XX. Dentro do acervo destacam-se as fotografias dos

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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governadores de Santa Catarina e suas realizações, personalidades catarinenses e de escolas e grupos
escolares dos diversos municípios catarinenses.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Santos, Zâmbia Osório dos (subject)
Santos, Joanna Koeppe dos (subject)
Fotografias (subject)
Gravuras (subject)
Ilustrações (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 003-01: Índice onomástico dos processos da Secretaria de Justiça
(1940/1979), v. 1 (A-M)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Optamos em adotar no titulo do índice o nome da Secretaria de Justiça, para representar os processos
em geral, que também tem como procedência a Secretaria do Interior e Justiça, Secretaria de Estado
do Interior e Justiça e Secretaria do Interior e Justiça, Educação e Saúde. Os assuntos dos processos
tratam de forma geral da apuração de responsabilidade das Delegacias de Ordem Política e Social
(DOPS), pedidos de pensão, transferência, licença, exoneração, designação, averbação, bolsa de
trabalho, pensão de ex-combatentes, processos crimes etc. O índice está organizado em ordem
alfabética de SOBRENOME, e este primeiro volume é de A a M. O índice apresenta também, o
OBJETO (assunto), o ÓRGÃO (origem do processo), o NÚMERO DO PROCESSO, o ANO, a
PASTA E A CAIXA onde estão acondicionados os processos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Silveira, Ivan Mario da (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Servidor público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 003-02: Índice duplex numérico por assunto dos Regimentos
Avulsos (1854/2006)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Os Regimentos Avulsos do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina se referem ao Poder
Executivo, Legislativo, Judiciário e de entidades não Governamentais e foram adquiridos através de
doações. Os Regimentos são datados de 1854 a 2006, sendo estes basicamente oficiais, sua maioria são
impressos com alguns exemplares manuscritos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Nunes, Giovania (subject)
História administrativa de Santa Catarina (subject)
História econômica de Santa Catarina (subject)
História política de Santa Catarina (subject)
Educação pública (subject)
Obras públicas (subject)
Agricultura (subject)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 003-03: Índice duplex numérico por assunto dos Regulamentos
Avulsos (1844/2000)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Os Regulamentos Avulsos do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina se referem ao Poder
Executivo, Legislativo, Judiciário e de entidades não Governamentais e foram adquiridos através de
doações. Os Regulamentos são datados de 1844 a 2000, sendo estes basicamente oficiais, sua maioria
são impressos com alguns exemplares manuscritos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Nunes, Giovania (subject)
História administrativa de Santa Catarina (subject)
História econômica de Santa Catarina (subject)
História política de Santa Catarina (subject)
Educação pública (subject)
Obras públicas (subject)
Agricultura (subject)
Terras públicas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 003-04: Índice onomástico dos processos da Secretaria de Justiça
(1940/1979), v. 2 (M-Z)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Optamos em adotar no titulo do índice o nome da Secretaria de Justiça, para representar os processos
em geral, que também tem como procedência a Secretaria do Interior e Justiça, Secretaria de Estado
do Interior e Justiça e Secretaria do Interior e Justiça, Educação e Saúde. Os assuntos dos processos
tratam de forma geral da apuração de responsabilidade das Delegacias de Ordem Política e Social
(DOPS), pedidos de pensão, transferência, licença, exoneração, designação, averbação, bolsa de
trabalho, pensão de ex-combatentes, processos crimes etc. O índice está organizado em ordem
alfabética de SOBRENOME, e este segundo volume é de N a Z. O índice apresenta também, o
OBJETO (assunto), o ÓRGÃO (origem do processo), o NÚMERO DO PROCESSO, o ANO, a
PASTA E A CAIXA onde estão acondicionados os processos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Silveira, Ivan Mario da (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Servidor público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 004-01: Índice duplex numérico por assunto da Legislação
Específica Estadual e Federal (1808/2005)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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A Legislação específica Estadual e Federal são Leis e Decretos sobre determinados órgãos do Governo
Estadual e Federal, datadas de 1808 a 2005, sendo a maioria impressa como única legislação e foram
transferidos para o Arquivo Público do Estado para guarda permanente.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Conceição, Maria Cristina D´eça Neves Luz da (subject)
História administrativa de Santa Catarina (subject)
História econômica de Santa Catarina (subject)
História política de Santa Catarina (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 004-02: Índice por assunto das Leis e Decretos publicados no Diário
Oficial do Estado de Santa Catarina (1948/1956)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
O Índice por Assunto das Leis e Decretos Publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina,
traz o número da Lei e do Decreto e a data de publicação no Diário Oficial do Estado. A indexação dos
assuntos das Leis e dos Decretos foram transcritos conforme índice manuscrito encontrado junto ao
conjunto documental da Secretaria da Educação, sob guarda do Arquivo Público do Estado, do período
de 1948/1950-53/54-56.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Atos administrativos do governo do Estado (subject)
Atos do Poder Executivo (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Educação pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 004-03: Índice cronológico da Legislação Escolar de Santa Catarina
publicadas no Diário Oficial do Estado (1941/1950)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
O Índice Cronológico da Legislação Escolar de Santa Catarina se refere às Leis, Decretos-Leis e
Portarias, publicadas no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – DOE-SC, pela Secretaria do
Interior e Justiça, Educação e Saúde – Departamento de Educação, e abrange o período de 1941 a
1950. Foram encontrados outros assuntos, tais como: Montepio dos funcionários públicos; Artigos
produzidos na Penitenciaria do Estado (1941); Alteração da denominação da Secretaria do Interior
e Justiça, para Secretaria de Justiça, Educação e Saúde (1942); Criação da Diretoria Regional do
Serviço de Defesa Passiva Antiaérea (1942); Juventude Brasileira; Unidade Monetária Brasileira
(cruzeiro); Criação da Comissão de Estudos dos Serviços Públicos Estaduais (1943); Criação do
Departamento Estadual de Geografia e Geologia (1943); Abrigo de Menores (regulamento); Criação
da carreira de Arquivista; Federação de Escotismo de Santa Catarina (1949); Estatuto dos funcionários
públicos civis; Beneficência dos Professores de Santa Catarina (estatuto); Criação do Museu Histórico
e Arquivístico de Santa Catarina (1948); Alteração da denominação da Secretaria da Justiça, Educação
e saúde, para Secretaria do Interior e Justiça, Educação e Saúde (1949); Criação do Museu de Artes
Moderna de Florianópolis (1949); Criação da Federação de Clubes Agrícolas Escolares do Estado de
Santa Catarina (1949); e a Criação da Federação das Bibliotecas Escolares do Estado de Santa Catarina
(1949).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Secretaria do Interior e Justiça, Educação e Saúde
Departamento de Educação (subject)
Atos administrativos do governo do Estado (subject)
Atos do Poder Executivo (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Educação pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 004-04: Índice geográfico das Leis Municipais (1888/2005)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
São leis, decretos e outros atos referentes aos municípios catarinense, do período de 1888 a 2005, que
foram transferidos ao acervo do Arquivo Público do Estado para guarda permanente.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Atos administrativos do governo do Estado (subject)
Atos do Poder Executivo (subject)
Legislação municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 004-05: Inventário das séries e subséries documentais do Grupo
Escolar Lauro Muller (1912/2007)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos do Grupo Escolar Lauro Muller, do período de 1912 a 2007, foram recolhidos ao
Arquivo Público do Estado em 17 de dezembro de 2015, resultado do Projeto de implantação do
Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas (IDCH/FAED), o qual foi elaborado
por uma equipe de professores vinculados a este Centro e aprovado pelo Edital FINEP 2008. O acervo
documental, objeto dessa ação, registra parte de um projeto dedicado à "construção de um passado",
construção esta que tem como propósito a recuperação e a conservação. O acervo do Grupo Escolar
Lauro Muller, especificamente, o que se intentou foi o entretecer da materialidade e o sentido do
sistema cotidiano escolar. Exemplo disso são os objetos que se apresentam na sociedade como meros
“cadernos pautados e de capa dura” que por designação do sistema cotidiano escolar passam a ser
qualificados como “livro de autoridades”. Para recuperar as informações contidas nos documentos,
faz-se necessário acessar o CD-ROM disponível na Biblioteca de Apoio do APESC, Registro n. 1160.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Krueger, Julia (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Steindel, Gisela Eggert (subject)
Silva, Vera Lucia Gaspar da (subject)
Educação pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Documentos acessíveis por CD_ROM. Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 005-01: Índice alfabético por assunto do Departamento Estadual de
Estatística (1940/1976), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sob o Decreto-lei nº 7.164, de 26 de outubro de 1939, foi estabelecido que os serviços de estatística
seriam coordenados pelo Departamento Estadual de Estatística - DEE, no qual se transformara
o Departamento de Estatística e Publicidade. O DEE era subordinado à Secretaria do Interior e
Justiça e filiado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Em 1951, sob a Lei nº
682, de 12 de setembro, passou a ser vinculado à Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Em
1955, de acordo com o Decreto n. 16.023, de 17 de fevereiro (publicado em Diário Oficial de 18 de
fevereiro de 1955), o DEE assumiu as atividades de estatística educacional de primeiro grau, até então
de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura. Em 1962, a Lei n. 8.035, de 3 de maio,
definiu que o Departamento ficaria sob a supervisão da Secretaria do Governo. Em 1974, sob a Lei n.
6.636, de 29 de novembro, passou a ser vinculado à Secretaria do Planejamento, no nível de atuação
desconcentrada.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Departamento Estadual de Estatística (subject)
Estatística pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 005-02: Inventário sumário dos documentos da Procuradoria Fiscal
do Estado de Santa Catarina (1918/1971)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
O presente instrumento é resultado do trabalho de higienização realizado pela Supervisão de
Conservação e Restauração de Documentos do Arquivo Público do Estado. Os documentos, na
sua maioria, são circulares, ofícios, pareceres, protocolos, registros, requerimentos e termos, da
Procuradoria Fiscal do Estado, do período de 1918 a 1971.
Language of the material:
português do Brasil
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Prazeres, Leda Maria D'avila da Silva (subject)
Arrecadação pública (subject)
Receitas públicas (subject)
Impostos públicos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 005-03: Índice onomástico dos Deputados Estaduais e Federais,
Presidentes da Câmara dos Deputados e Senadores (1826/2011).
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O presente instrumento trás a relação de nomes dos Deputados Estaduais de Santa Catarina, de 1835
a 2011, dos Deputados Federais de Santa Catarina, de 1826 a 1994, dos Presidentes da Câmara dos
Deputados, de 1826 a 1889, e dos Senadores de Santa Catarina, de 1987 a 1999, e ainda as siglas e
coligações dos Partidos Políticos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Conceição, Maria Cristina D´eça Neves Luz da (subject)
Poder Legislativo (subject)
Políticos de Santa Catarina (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 005-04: Índice topográfico do acervo iconográfico da Mesa da
Consciência e Ordens (1808/1828)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1998 (date of creation)
Scope and content:
A função da Mesa da Consciência e Ordens era de examinar tudo o que dissesse respeito a rede
eclesiástica tanto em Portugal como nos domínios ultramarinos. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro, pelo
alvará de 22 de abril de 1808, passou a tratar dos assuntos relativos às suas atribuições, em especial,
para efeito deste trabalho, no tocante ao clero e ao culto, até sua extinção em 1828. Os assuntos
tratados pela Mesa foram distribuídos pelas seguintes categorias: Ausentes (111); Benefícios (328);
Cargos (70); Clérigos/Padres (257); Côngrua – pensão que se dava aos párocos para sua conveniente
sustentação (334); Ereções – criação de Freguesias (185); Expectativas (48); Herança (41); Honras
(67); Igrejas (165); Irmandades (40); Jubilamentos (15); Licenças e Dispensas (49); Óbitos (159);
Ordenados (26); Permutas e Translações (56); Provisões (1.137) e Renúncias (11). A documentação
existente no APESC trata-se de cópias fotográficas de documentos existentes no Arquivo Nacional do
Rio de Janeiro – Seção Histórica. São fotografias medindo 18,5cm x 24cm, divididas em duas coleções
uma em negativo e a outra em positivo.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Prazeres, Leda Maria D'avila da Silva (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Consultar acesso para os negativos. Sem restrição para os positivos.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 006-01: Índice geográfico da documentação da Coordenação
Estadual de Defesa Civil (1972/1986)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos foram depositados no Arquivo Público do Estado entre os anos de 1983 a 1987, pela
Coordenação Estadual de Defesa Civil - CEDEC, da Secretaria da Justiça do Estado de Santa Catarina.
É composta de processos, relatórios, correspondências expedidas e recebidas entre Prefeituras
Municipais, termos de compromisso, plano de aplicação, fotos, recortes de jornais e outras, referentes
as enchentes ocorridas nos diversos municípios catarinenses.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Administração municipal (subject)
Enchentes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 006-02: Índice onomástico dos prontuários de Ex-presos Políticos
da Penitenciária do Estado de Santa Catarina (1938/1975)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico trás a relação dos nomes de ex-presos políticos da Penitenciária do Estado de
Santa Catarina do período de 1938, 1964, 1969 e 1975.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Administração prisional (subject)
Repressão militar (subject)
Ditadura (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 006-03: Índice onomástico dos processos de pensões dos Excombatentes da Segunda Guerra Mundial (1961/1986)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
O Índice Onomástico dos Processos dos Ex-Combatentes, Secretaria da Justiça, Gerência de Apoio
á Pensões Especiais, indexa os processos alfabeticamente pelo nome das esposas e titulares que
requerem pensões, no período de 1961 a 1986, à Secretaria da Justiça. Os documentos foram recolhido
ao Arquivo Público do Estado em 1987.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Secretaria de Justiça (subject)
Gerência de Apoio a Pensões Especiais (subject)
Força Armada (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Marinha Mercante (subject)
Segunda Guerra Mundial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 006-04: Inventário das séries documentais do fundo da Comissão
Estadual da Verdade “Paulo Stuart Wright” (1964/2015)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
O objetivo da criação da Comissão Estadual da Verdade é auxiliar a Comissão Nacional, visando
examinar e esclarecer violações de direitos humanos praticadas por motivação exclusivamente política
no período de 18 de setembro de 1964 à 05 de outubro de 1988, no território do Estado de Santa
Catarina, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e contribuir para a promoção da
reconciliação nacional. O fundo é constituído basicamente por cópias xerográficas dos processos do
Superior Tribunal Militar, correspondente às séries: Correspondências Recebidas, Dossiês, Inquéritos,
Listagens, Processos, Relatórios e Requerimentos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Krueger, Julia (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Repressão militar (subject)
Preso político (subject)
Ditadura (subject)
Regime militar (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 006-05: Índice onomástico dos assentamentos do Governo do
Estado de Santa Catarina (1940/1970)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2020 (date of creation)
Scope and content:
Assentamentos outorgam direitos ao indivíduo empossado no cargo respectivo. Assim, o
preenchimento desses cargos, como parte do processo legal do governo na época, era publicado
no Diário Oficial do Estado. Neste volume foi organizada a Série documental Assentamentos do
Governo do Estado do período de 1940, 1951/1952, 1954/1962, 1965, 1967 e 1970. Os Assentamentos
referem-se às nomeações, exonerações, designações, aposentadorias, apostilas, dispensas, licenças,
transferências e etc, de Oficiais de Registros de Cartórios, Tabeliões, Promotores Públicos,
Escreventes, Escrivães de Paz, Órfãos, Cível, Crime etc, Juiz de Paz, Prefeitos Provisórios, Delegados
e Subdelegados de Polícia, Delegados de Higiene, Diretores de diversos órgãos públicos, Fiscais de
Obras, Professores, Peritos, Representantes do Estado, Secretários de Estado etc, para as diversas
comarcas do Estado de Santa Catarina.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Silva, Eduardo Pierri da (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 007-01: Índice geográfico dos fundos documentais: Chefes
de Polícia, Delegacia de Polícia, Subdelegado de Polícia, Comissário de Polícia,
Autoridades Policiais, Força Pública e Promotoria Pública (1833/1942)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos são na sua maioria ofícios emitidos pelos Chefes de Polícia, Juízes de Direito,
Delegacia de Polícia, Subdelegados de Polícia, Comissários de Polícia, Força Pública, Promotoria
Pública, Presidente da Província, Governo, Secretaria Geral dos Negócios do Estado e Secretaria
do Interior e Justiça, para o Presidente da Província, Governo, Autoridades Policiais, Força Pública,
Promotoria Pública, Secretaria Geral dos Negócios do Estado, Secretaria do Interior e Justiça e
Secretaria de Segurança Pública, no período de 1833 a 1942.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Paula, Cleber Corrêa de (subject)
Segurança Pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 007-02: Índice onomástico dos ofícios das Prefeituras Municipais
para o Conselho Administrativo e Diversos e dos ofícios de Diversos para as Prefeituras
Municipais (1888/1962)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
O Índice onomástico dos ofícios das Prefeituras Municipais para o Conselho Administrativo e
Diversos, traz outros tipos de documentos, como: relatórios, decretos, resoluções, balanços, propostas
orçamentárias, contabilidade, histórico do Município e quitação escolar, e compreende o período
de 1888-1924-30/50-52-54-56-61/62. O índice está organizado em ordem alfabética por nome da
Prefeitura Municipal, e pelo nome do órgão recebedor. O Índice onomástico dos ofícios de Diversos
para as Prefeituras Municipais traz os documentos recebidos pelas Prefeituras Municipais de Santa
Catarina e outras Prefeituras, como: Prefeitura Municipal de Farroupilha (RS), 1930/44; Prefeitura
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Municipal de Petrópolis (RJ), 1930/44; Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ), 1946/54;
Prefeitura Municipal de Taquari (RS), 1930/44; Prefeitura Municipal de Araraquara (SP), 1946/54 e
1961; Prefeitura Municipal de Curitiba (PR), 1946/54; Prefeitura Municipal de Nova Esperança (PR),
1961; Prefeitura Municipal de Pato Branco (PR), 1961; e Prefeitura Municipal de União da Vitória
(PR), 1961. Na sua maioria são ofícios e minutas, que foram expedidos pelo Palácio do Governo,
Secretaria do Interior e Justiça, Secretaria do Interior e Justiça Educação e Saúde e pela Casa Civil,
compreendendo o período de 1928 a 1955 e o ano de 1961.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ghanem, Valéria Gouvêa (subject)
Administração municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 007-03: Índice onomástico dos ofícios das Prefeituras Municipais
para o Governo do Estado (1929/1964)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos são na sua maioria ofícios emitidos pelas Prefeituras Municipais de Santa Catarina
para o Governo de Estado, no período de 1929 a 1964. No entanto, encontramos os seguintes
correspondentes: Conselho Municipal, Governo Municipal, Palácio do Governo, Secretaria
do Conselho Municipal, Superintendência Municipal, Câmara Municipal, Agencia Municipal,
Departamento de Administração Municipal e Agencia Municipal de Estatística; e de outras Prefeituras,
como: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS), 1961, Prefeitura Municipal de Araraquara (SP),
1961, Prefeitura Municipal de Paranaguá (PR), 1958, Prefeitura Municipal de Curitiba (PR), 1959,
e Prefeitura Municipal de União da Vitória (PR), 1961. Encontramos também, minutas de ofícios e
documentos encaminhados para a Diretoria de Terras e Colonização, Departamento de Educação,

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Secretaria do Interior e Justiça, Secretaria do Interior e Justiça, Educação e Saúde; e no volume de
1943, documentos de diversos órgãos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ghanem, Valéria Gouvêa (subject)
Administração municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 007-04: Índice geográfico das correspondências dos Cônsules Consulados com jurisdição em Santa Catarina (1866/1940)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos são na sua maioria ofícios emitidos pelos cônsules ao Presidente da Província, ao
Palácio do Governo e a Secretaria do Interior e Justiça de Santa Catarina. Inclui ainda matrículas dos
Cônsules e relação nominal.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Paula, Cleber Corrêa de (subject)
Relação exteriores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 007-05: Índice geográfico das correspondências das Câmaras
Municipais, Superintendências, Intendências e Conselhos Municipais para Governo
do Estado e Diversos (1776/1928), e dos ofícios dos Juízes de Paz para Presidência da
Província e Governo do Estado (1828/1897)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos são na sua maioria ofícios emitidos e recebidos pelas Câmaras Municipais,
Superintendências, Intendências e Conselhos Municipais e do Governo da Capitania, Presidência
da Província, Governo do Estado, Secretaria do Interior e Justiça e Secretaria Geral dos Negócios
do Estado, no período de 1776 a 1928. Os documentos emitidos e recebidos pelos Juízes de Paz e a
Presidência da Província, e do Governo do Estado, são na sua maioria ofícios e abrange o período de
1828 a 1897.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Administração municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 008-01: Índice cronológico/onomástico das correspondências
expedidas de Diversos para o Governo do Estado e Secretaria Geral dos Negócios do
Estado (1890/1908), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
O Índice das Correspondências expedidas de Diversos para Governo do Estado e Secretaria Geral dos
Negócios do Estado, compreende o período de 1890 a 1908. Este Índice foi organizado de maneira
a facilitar a busca de informações e mostra os seguintes itens: Série documental, código atribuído ao
fundo, data (ano e mês); e número do volume/códice (dados da etiqueta); o Nome do Correspondente
por ordem alfabética do prenome; o Nome da localidade (cidade, distrito, país) descrito no documento;
e a Página onde está localizado o correspondente citado no códice.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração pública (subject)
Correspondência oficial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 008-02: Índice cronológico/onomástico das correspondências
expedidas de Diversos para Governo do Estado e Secretaria Geral dos Negócios do
Estado (1909/1917), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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O Índice das Correspondências expedidas de Diversos para Governo do Estado e Secretaria Geral dos
Negócios do Estado, compreende o período de 1909 a 1917. Este Índice foi organizado de maneira
a facilitar a busca de informações e mostra os seguintes itens: Série documental, código atribuído ao
fundo, data (ano e mês); e número do volume/códice (dados da etiqueta); o Nome do Correspondente
por ordem alfabética do prenome; o Nome da localidade (cidade, distrito, país) descrito no documento;
e a Página onde está localizado o correspondente citado no códice.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração pública (subject)
Correspondência oficial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 008-03: Índice cronológico/onomástico das correspondências
expedidas de Diversos para Governo da Capitania e Presidência da Província
(1748/1889), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O Índice das Correspondências expedidas de Diversos para o Governo da Capitania (1748/1804) e de
Diversos para Presidência da Província (1831/1889). Este Índice foi organizado de maneira a facilitar
a busca de informações e mostra os seguintes itens: Série documental, código atribuído ao fundo, data
(ano e mês); e número do volume/códice (dados da etiqueta); o Nome do Correspondente por ordem
alfabética do prenome; o Nome da localidade (cidade, distrito, país) descrito no documento; e a Página
onde está localizado o correspondente citado no códice.
Language of the material:
português do Brasil

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Administração pública (subject)
Correspondência oficial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 009-01: Índice cronológico/onomástico das correspondências
expedidas de Diversos para Governo do Estado, Secretaria do Interior e Justiça e
Secretaria Geral dos Negócios do Estado (1918/1926), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O Índice das Correspondências expedidas de Diversos para o Governo do Estado, Secretaria Geral
dos Negócios do Estado e Secretaria do Interior e Justiça, compreende o período de 1918 a 1926.
Este Índice foi organizado de maneira a facilitar a busca de informações e mostra os seguintes itens:
Série documental, código atribuído ao fundo, data (ano e mês); e número do volume/códice (dados
da etiqueta); o Nome do Correspondente por ordem alfabética do prenome; o Nome da localidade
(cidade, distrito, país) descrito no documento; e a Página onde está localizado o correspondente citado
no códice.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração pública (subject)
Correspondência oficial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 009-02: Índice cronológico/onomástico das correspondências
expedidas de Diversos para Governo do Estado/Intervenção Federal e Secretaria do
Interior e Justiça (1927/1939), v. 5
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
O Índice das Correspondências expedidas de Diversos para o Governo do Estado, Intervenção Federal
e Secretaria do Interior e Justiça, compreende o período de 1927 a 1939. Este Índice foi organizado
de maneira a facilitar a busca de informações e mostra os seguintes itens: Série documental, código
atribuído ao fundo, data (ano e mês); e número do volume/códice (dados da etiqueta); o Nome do
Correspondente por ordem alfabética do prenome; o Nome da localidade (cidade, distrito, país)
descrito no documento; e a Página onde está localizado o correspondente citado no códice.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração pública (subject)
Correspondência oficial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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IPESQ-APESC_IP 009-03: Índice cronológico/onomástico dos ofícios de Diversos para
Governo do Estado (1944/1961), v. 6
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
O Índice onomástico das Correspondências Expedidas de Diversos para o Governo do Estado,
compreende o período de 1944 a 1961. Este Índice foi organizado de maneira a facilitar a busca de
informações e mostra os seguintes itens: Série documental, código atribuído ao fundo, data (ano
e mês); e número do volume/códice (dados da etiqueta); o Nome do Correspondente por ordem
alfabética do prenome; o Nome da localidade (cidade, distrito, país) descrito no documento; e a Página
onde está localizado o correspondente citado no códice.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Luiza Morgana Klueger (subject)
Administração pública (subject)
Correspondência oficial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 009-04: Índice onomástico dos ofícios de Diversos para a Secretaria
do Interior e Justiça (1934/1940)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
O Índice onomástico dos ofícios de Diversos para a Secretaria do Interior e Justiça compreende os
anos de 1934, 1937, 1939 e 1940.
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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O índice traz o sobrenome, nome do correspondente, o local e o número da página, bem como, a
notação (série documental, código do órgão e o ano).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Administração pública (subject)
Correspondência oficial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 010-01: Índice onomástico dos assentamentos da Secretaria do
Interior e Justiça (1884/1941), v.1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Assentamentos da Secretaria do Interior e Justiça
do período de 1884, 1892, 1899, 1900, 1905 e de 1909 a 1941. Os Assentamentos referem-se
às nomeações de Tabeliões e Oficiais de Registros (1884/1938); Escrivães de Paz e Ajudantes
de Escrivães Distritais (1892/1941); Juízes de Direito, Desembargadores, Procuradores e
Subprocuradores Gerais, Corregedores Gerais, Comissários de Vigilância, Advogados e Datilógrafas
(1900/1941); e Escrivães de Paz, Escrivães Distritais e Ajudantes de Escrivães Distritais (1900/1941).
Encontramos nos códices/volumes dos Assentamentos informações sobre a organização judiciária
do Estado, leis de criação das circunscrições judiciárias, criação das escrivanias e dos municípios
e distritos catarinenses, bem como a data de instalação dos mesmos. Consta, ainda, informação
sobre a Revisão da Lista dos Juízes de Direito do Estado de Santa Catarina pela ordem de suas
antiguidades, até 31/12/1939, publicada no Diário Oficial do Estado de 16/02/1940, e informação
sobre a divisão judiciária da província/estado em comarcas, trazendo a legislação correspondente e a
data de instalação.
Language of the material:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Silva, Eduardo Pierri da (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Servidor público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 010-02: Índice onomástico dos assentamentos da Secretaria do
Interior e Justiça (1930/1942), v.2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Assentamentos da Secretaria do Interior e Justiça do
período de 1930 a 1942. Os Assentamentos referem-se às nomeações de Juízes Distritais e Suplentes
(1930/1935), Promotores Públicos e Adjuntos (1930/1940), Juízes de Direito Suplentes (1930/1940),
Ajudantes de Serventuários da Justiça (1931/1942), Juízes Substitutos (1936/1937) e Juízes de Paz
(1936/1939). Encontramos nos códices/volumes dos Assentamentos informações sobre a organização
judiciária do Estado, leis de criação das circunscrições judiciárias, criação das escrivanias e dos
municípios e distritos catarinenses, bem como a data de instalação dos mesmos. Consta, ainda,
informação sobre a Revisão da Lista dos Juízes de Direito do Estado de Santa Catarina pela ordem de
suas antiguidades, até 31/12/1939, publicada no Diário Oficial do Estado de 16/02/1940, e informação
sobre a divisão judiciária da província/estado em comarcas, trazendo a legislação correspondente e a
data de instalação.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Silva, Eduardo Pierri da (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Servidor público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 011-01: Índice onomástico dos registros gerais do Governo da
Capitania e Presidência da Província (1770/1887), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos registros gerais do Governo da Capitania/Presidência da Província referese aos documentos do tipo: edital, nomeação, título, numeramento, provisão, apostila e carta de
naturalização, entre o período de 1770 a 1887.
O índice está organizado pelo nome, descrição do ato, local, ano, número do volume e da página onde
está localizado o documento original.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Oliveira, Aristeu Antunes de (subject)
Legislação estadual (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 011-02: Índice onomástico dos registros gerais do Governo da
Capitania e Presidência da Província (1808/1887), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos registros gerais do Governo da Capitania e Presidência da Província referese aos documentos do tipo: edital, nomeação, portaria, carta, certidão, atestado, provisão, sentença,
autorização, contrato, ofício, aviso e decreto, entre o período de 1808 a 1887. O índice está organizado
pelo nome do Governador da Capitania e/ou Presidente da Província de Santa Catarina, inclui a
descrição do ato, a data, o número do volume e o número da página onde está localizado o documento
original
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Oliveira, Aristeu Antunes de (subject)
Legislação estadual (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 011-03: Índice onomástico dos registros de patentes da Guarda
Nacional (1840/1851)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos registros de patentes da Guarda Nacional compreende o período de 1840
a 1851. O índice está organizado pelo nome do oficial, patente, o número da página e o nome do
município.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Força Armada (subject)
Patentes militares (subject)
Serviço militar (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 011-04: Índice onomástico dos Termos de Promessas do Governo
do Estado (1939/1998), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Termos de Promessas” dos nomeados pelo Palácio do
Governo do período
de 1939 a 1983 e de 1985 a 1998.
A distribuição de títulos e cargos militares, políticos e administrativos foi uma estratégia comum na
colonização portuguesa
da América. Como os portugueses possuíam larga experiência governativa na administração de um
vasto império ultramarino,
os agentes do poder centralizado em Lisboa tinham consciência de que tanto a extensão de seus
domínios, as suas distâncias
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e as dificuldades de comunicação abriam espaço para uma larga ingerência dos administradores
locais nas capitanias. Foi exatamente pensando nisso que os portugueses determinaram que para o
preenchimento desses cargos, quem deveria
assumir estas posições eram a nobreza da terra, ou seja, a administração local que iria se concentrar
nas mãos dos clãs
familiares ou de pessoas abastadas. Cada indivíduo que assumiria o referido cargo prestava o
competente juramento sob o Livro dos Santos Evangelhos, na presença do Governador do Estado com
o seguinte teor: ... “Por minha honra e pela Pátria, prometo solenemente preencher com exatidão e
escrúpulo os deveres inerentes ao cargo para o qual fui nomeado, envidando nesse empenho quanto em
mim couber a bem do Estado e dos meus concidadãos”.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 011-05: Índice onomástico dos Termos de Juramentos do Governo
da Capitânia, Presidência da Província e Governo do Estado (1791/1926)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos "Termos de Juramentos" do Governo da Capitânia,
Presidência da Província e Governo do Estado do período de 1791 a 1926.
A distribuição de títulos e cargos militares, políticos e administrativos foi uma estratégia comum na
colonização portuguesa
da América. Como os portugueses possuíam larga experiência governativa na administração de um
vasto império ultramarino,
os agentes do poder centralizado em Lisboa tinham consciência de que tanto a extensão de seus
domínios, as suas distâncias
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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e as dificuldades de comunicação abriam espaço para uma larga ingerência dos administradores
locais nas capitanias. Foi exatamente pensando nisso que os portugueses determinaram que para o
preenchimento desses cargos, quem deveria
assumir estas posições eram a nobreza da terra, ou seja, a administração local que iria se concentrar
nas mãos dos clãs
familiares ou de pessoas abastadas. Cada indivíduo que assumiria o referido cargo prestava o
competente juramento sob o Livro dos Santos Evangelhos, com o seguinte teor:" ... dice que por elle se
obrigava a cumprir bem e fielmente os deveres do seo cargo, cujo Titulo recebia..."
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 011-06: Índice onomástico dos Registros e Termos de Naturalização
(1856/1963)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Após se instalarem no Brasil, muitos imigrantes fizeram a solicitação de naturalização, ato pelo qual
uma pessoa voluntariamente adquire uma nacionalidade que não é sua própria pelo simples fato do
nascimento. A naturalização é quase sempre associada com pessoas que imigraram, estabelecendo-se
em países diferentes do que nasceram, optando por adquirir a nacionalidade do país que as acolheu,
cumprindo uma série de requisitos, que varia de acordo com as legislações nacionais.
Praticamente todos são pedidos de naturalização individual, onde consta o nome do imigrante, sua
nacionalidade, idade, país de origem e filiação. Estas solicitações são datadas de 1856 a 1963 e eram
concedidas pelo Presidente da República e pelo Presidente da Província. Mais tarde esta atribuição
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ficou a cargo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores e no Estado à Secretaria do Interior e
Justiça.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Imigrantes (subject)
Genealogia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 012-01: Índice onomástico da Série Memoriais de Lotes, Títulos
Definitivos e Provisórios de Terras (1846/1930), v. 1 (A/M)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Com o objetivo de facilitar aos pesquisadores a obter informações com maior rapidez, elaboramos este
Índice Onomástico
da Série “Memoriais de Lotes”, com Títulos Definitivos e Provisórios de Terras, datados de 1846 a
1930, composto por 55 volumes
com a numeração de 286/340. O Índice está organizado na ordem alfabética de A/Z, dividido em três
volumes: 1º volume de A/M e o 2º volume de N/Z, disposto pelo sobrenome dos proprietários de
terras; 3º volume A/Z, está organizado de acordo com o nome da instituição, associação, cemitério,
igreja e empresa. Descreve os seguintes elementos: localização e área territorial, número da página no
códice/volume e notações que remetem aos conjuntos documentais arquivados. Estas documentações
são referentes às medições e discriminações das Sesmarias, concessões do Governo, das medições
antigas e coloniais.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Silveira, Claudete Maria (subject)
Genealogia (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 012-02: Índice onomástico da Série Memoriais de Lotes, Títulos
Definitivos e Provisórios de Terras (1846/1930), v. 2 (N/Z)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Com o objetivo de facilitar aos pesquisadores a obter informações com maior rapidez, elaboramos este
Índice Onomástico
da Série “Memoriais de Lotes”, com Títulos Definitivos e Provisórios de Terras, datados de 1846 a
1930, composto por 55 volumes
com a numeração de 286/340. O Índice está organizado na ordem alfabética de A/Z, dividido em três
volumes: 1º volume de A/M e o 2º volume de N/Z, disposto pelo sobrenome dos proprietários de
terras; 3º volume A/Z, está organizado de acordo com o nome da instituição, associação, cemitério,
igreja e empresa. Descreve os seguintes elementos: localização e área territorial, número da página no
códice/volume e notações que remetem aos conjuntos documentais arquivados. Estas documentações
são referentes às medições e discriminações das Sesmarias, concessões do Governo, das medições
antigas e coloniais.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Silveira, Claudete Maria (subject)
Genealogia (subject)
Terras públicas (subject)
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Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 012-03: Índice onomástico da Série Memoriais de Lotes, Títulos
Definitivos e Provisórios de Terras (1846/1930), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Com o objetivo de facilitar aos pesquisadores a obter informações com maior rapidez, elaboramos este
Índice Onomástico
da Série “Memoriais de Lotes”, com Títulos Definitivos e Provisórios de Terras, datados de 1846 a
1930, composto por 55 volumes
com a numeração de 286/340. O Índice está organizado na ordem alfabética de A/Z, dividido em três
volumes: 1º volume de A/M e o 2º volume de N/Z, disposto pelo sobrenome dos proprietários de
terras; 3º volume A/Z, está organizado de acordo com o nome da instituição, associação, cemitério,
igreja e empresa. Descreve os seguintes elementos: localização e área territorial, número da página no
códice/volume e notações que remetem aos conjuntos documentais arquivados. Estas documentações
são referentes às medições e discriminações das Sesmarias, concessões do Governo, das medições
antigas e coloniais.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Silveira, Claudete Maria (subject)
Genealogia (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 012-04: Sesmarias concedidas por Manoel Escudeiro Ferreira de
Souza (1753)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Publicação do APESC. Apresentação de Heliete Marly Filomeno Leal e nota explicativa de Walter F.
Piazza. Florianópolis: IOESC, 1984. 24 p., edição fac-símile. Coleção José Arthur Boiteux, v. 1.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Leal, Heliete Marly Filomeno (subject)
Piazza, Walter Fernando (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Concessão de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 012-05: Índice onomástico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para as Colônias (1863/1875)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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O Índice Onomástico dos Registros das Correspondências do Presidente da Província para as Colônias
compreende o período de 1866 a 1875. No Índice encontramos os registros das correspondências
do Presidente da Província endereçadas para os Diretores das Colônias: Príncipe Dom Pedro, Itajaí,
Militar de Santa Teresa, Nacional Angelina, Brusque, Blumenau, Teresópolis, Dona Francisca e Santa
Isabel. O índice apresenta os seguintes descritores: sobrenome, nome do colono ou de outros em
ordem alfabética; assunto; localidade (colônia); data (dia, mês e ano) e a página do códice/volume
onde está localizado o documento original.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Silva, Adalberto Ribeiro da (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Concessão de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 012-06: Índice onomástico dos requerimentos de concessões de
terras da Diretoria de Terras e Colonização (1834/1892), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de 1834 a 1892. Os Requerimentos tratam, na sua maioria, das concessões de terras
do Estado aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos Requerimentos que não se tratam de
concessões de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste Índice, trocando o campo da
Localidade pelo campo Assunto. Também encontramos nesses códices/volumes outros tipos de
documentos, tais como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos), Designação de Lotes
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de Terras, Abaixo-assinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Título de Nomeação, Certidão,
Procuração, Atestados e outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Silva, Sheila Campos da (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Concessão de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 013-01: Índice onomástico dos imigrantes vindos pelos Navios
HERSEY E MC RAE - Departamento Nacional de Imigração (1949)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1991 (date of creation)
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Arquivo Permanente, Pesquisa e Consulta (subject)
Imigração (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 013-03: Transcrição paleográfica dos Ofícios das Assembleias
Legislativas Provinciais de Diversas Províncias para Assembleia Legislativa Provincial
de Santa Catarina (1837/1867), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Este instrumento abrange o período de 1837 a 1867. Desta subsérie Ofícios das Assembleias
Legislativas Provinciais de Diversas Províncias para Assembleia Legislativa Provincial de Santa
Catarina contém assuntos como: nomeação de cargos; remessa de exemplares de atos legislativos
de outras assembleias, dos relatórios apresentados pelos presidentes das províncias e dos anais da
Câmara dos Deputados; falta nas sessões da assembleia; solicitação de auxílios pecuniários; comissão
criada para a felicitação ao Imperador pelo nascimento e batizado de príncipe e princesa; remessa de
impresso do Parecer de Comissão de Constituição e Justiça; concessão de loterias para a reedificação
do Hospital de Caridade; ato solene da coroação e sagração do Imperador; criação da nova Companhia
de Força fora de linha; assunto sobre colonização; construção de um edifício para a Assembleia;
ancoradouro em frente a Fortaleza de Santa Cruz; representação no ato solene na inauguração da
estátua do Imperador; questão dos limites entre a província do Paraná e Santa Catarina.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Gonçalves, Elisabety (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Poder Legislativo (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 013-03: Transcrição paleográfica dos Ofícios das Assembleias
Legislativas Provinciais de Diversas Províncias para a Assembleia Legislativa
Provincial de Santa Catarina (1875/1877), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Este instrumento abrange o período de 1875 a 1877. Desta subsérie Ofícios das Assembleias
Legislativas Provinciais de Diversas Províncias para Assembleia Legislativa Provincial de Santa
Catarina contém assuntos como: nomeação de cargos; remessa de exemplares de atos legislativos de
outras assembleias, dos relatórios apresentados pelos presidentes das províncias e dos anais da Câmara
dos Deputados; falta nas sessões da assembleia; comissão criada para a felicitação ao Imperador pelo
nascimento e batizado de príncipe e princesa; representação sobre a construção do Monumento do
Ipiranga; remessa de exemplares do recenseamento da população do império para serem guardadas;
convite para a Procissão do senhor Jesus dos Passos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Gonçalves, Elisabety (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Poder Legislativo (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 013-03: Transcrição paleográfica dos Ofícios das Assembleias
Legislativas Provinciais de Diversas Províncias para a Assembleia Legislativa
Provincial de Santa Catarina de 1877
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Este instrumento abrange o ano de 1877. Desta subsérie Ofícios das Assembleias Legislativas
Provinciais de Diversas Províncias para Assembleia Legislativa Provincial de Santa Catarina contém
assuntos como: remessa de exemplares de atos legislativos de outras assembleias, remessa de
relatórios apresentados pelos presidentes das províncias e dos anais da Câmara dos Deputados; falta
nas sessões da assembleia; solicitação de exemplar do Regimento Interno da Assembleia; convocação
de dois servidores da Assembleia para servir em outras repartições nos intervalos das sessões.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Gonçalves, Elisabety (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Poder Legislativo (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 013-04: Índice onomástico dos requerimentos de concessões de
terras da Diretoria de Terras e Colonização (1876/1905), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de
1876-1880/1881-1883-1890/1898-1900-1903-1905. Os Requerimentos tratam, na sua maioria, das
concessões de terras do Estado aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos Requerimentos que
não se tratam de concessões de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste Índice, trocando
o campo da Localidade pelo campo Assunto. Também encontramos nesses códices/volumes outros
tipos de documentos, tais como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos), Designação de
Lotes de Terras, Abaixo-assinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Título de Nomeação, Certidão,
Procuração, Atestados e outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Neves, Larissa Duarte (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Krueger, Julia (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 014-01: Catálogo dos Fundos Privados
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
O Arquivo Público do Estado possui 9 Fundos Privados. Monumento Vidal Ramos (1965/1968);
Álvaro Alves (1926/1938); José Vieira da Rosa (gen.) (1889/1969); Jorge Lacerda (1931/1973);
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Ferdinand Knoll (1887/1986); Rogério Duarte de Queiroz (1963/2000); Candido Caldas (mal.)
(1889/1966); Aroldo Damiani Pessi e Alba Grisard Pessi (1933/1981); e Haroldo Paranhos Pederneiras
(1919/1985).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Ghanem, Valéria Gouvêa (subject)
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Arquivos pessoais (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 015-01: Transcrição paleográfica dos ofícios dos Engenheiros para
a Presidência da Província (1846/1856)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2007 (date of creation)
Scope and content:
Dentro desta Série encontram-se assuntos tais como: manutenção e restauração de estradas, edificações
de prédios públicos e militares, fortalezas, trapiches, pontes, obras nas colônias, etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 015-02: Inventário analítico das correspondências dos Engenheiros
para Presidência da Província (1829/1858), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1990 (date of creation)
Scope and content:
Nesta Série encontram-se assuntos tais como: construção, manutenção e restauração de estradas,
prédios públicos e militares, fortalezas, trapiches, pontes, obras nas colônias e etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Lopes, Noêmia Kuhnem (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 015-03: Inventário analítico das correspondências dos Engenheiros
para Presidência da Província (1859/1868), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Nesta Série encontram-se assuntos tais como: construção, manutenção e restauração de estradas,
prédios públicos e militares, fortalezas, trapiches, pontes, obras nas colônias e etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Lopes, Noêmia Kuhnem (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 015-04: Índice onomástico dos requerimentos de concessões de
terras da Diretoria de Terras e Colonização (1867/1926), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de
1867/1879-1887/1888-1892/1902-1905-1907-1914/1915-1920/1921-1926. Os Requerimentos tratam,
na sua maioria, das concessões de terras do Estado aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos
Requerimentos que não se tratam de concessões de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste
Índice, trocando o campo da Localidade pelo campo Assunto. Também encontramos nesses códices/
volumes outros tipos de documentos, tais como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos),
Designação de Lotes de Terras, Abaixo-assinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Título de
Nomeação, Certidão, Procuração, Atestados e outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 52

IPESQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Krueger, Julia (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 016-01: Inventário analítico das correspondências dos Engenheiros
para Presidência da Província (1869/1874), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Nesta Série encontram-se assuntos tais como: construção, manutenção e restauração de estradas,
prédios públicos e militares, fortalezas, trapiches, pontes, obras nas colônias e etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Lopes, Noêmia Kuhnem (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 016-02: Inventário analítico das correspondências dos Engenheiros
para Presidência da Província (1875/1880), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Nesta Série encontram-se assuntos tais como: construção, manutenção e restauração de estradas,
prédios públicos e militares, fortalezas, trapiches, pontes, obras nas colônias e etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Lopes, Noêmia Kuhnem (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 016-03: Inventário analítico das correspondências dos Engenheiros
para Presidência da Província (1881/1885), v. 5
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Scope and content:
Nesta Série encontram-se assuntos tais como: construção, manutenção e restauração de estradas,
prédios públicos e militares, fortalezas, trapiches, pontes, obras nas colônias e etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Lopes, Noêmia Kuhnem (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 016-04: Índice onomástico dos requerimentos de concessões de
terras da Diretoria de Terras e Colonização (1870/1908), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de 1870,
1889 a 1892 e de 1895 a 1908. Os Requerimentos tratam, na sua maioria, das concessões de terras
do Estado aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos Requerimentos que não se tratam de
concessões de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste Índice, trocando o campo da
Localidade pelo campo Assunto. Também encontramos nesses códices/volumes outros tipos de
documentos, tais como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos), Designação de Lotes
de Terras, Abaixo-assinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Título de Nomeação, Certidão,
Procuração, Atestados e outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Krueger, Julia (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Wollf, Juçara Nair (subject)
Frühauf, Luciano von (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 017-01: Levantamento da legislação da estrutura administrativa do
Estado de Santa Catarina e outros (1835/2003)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
O Levantamento da legislação da estrutura Administrativa do Estado de Santa Catarina se refere às
Leis, Decretos e Decretos-Leis, que focalizará a máquina administrativa estadual sob o ângulo da
especificidade de suas atribuições, permitindo fazer um corte transversal, mostrando os órgãos que se
sucederam na execução da mesma atividade. Foi feito levantamento sistemático de todas as atividades
passíveis de terem sua evolução acompanhada por ordem de sucessão, abrangendo, aproximadamente,
trinta atividades. Optamos nesse segundo momento, em levantar também as estruturas administrativas
de outras instituições, visando auxiliar na descrição arquivística dos fundos documentais do Arquivo
Público. Porque, mostrando os órgãos que executaram a mesma atividade, permite estabelecer o nexo
jurídico e administrativo existente entre os mesmos, encadeando-os numa sequência que facilita os
trabalhos de pesquisa. Permite ver a grande rotatividade de órgãos que existiram para a mesma função.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Ferlin, Romualdo B. (subject)
Santos, Waldemir de Andrade (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 017-02: Índice onomástico dos ofícios da Presidência da Província
para as Colônias (1875/1881)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
No índice encontramos os ofícios encaminhados pelo Presidente da Província para os Diretores das
Colônias: Príncipe Dom Pedro e Itajaí, Militar de Santa Teresa, Nacional Angelina, Blumenau, Dona
Francisca, Itajaí, Luís Alves Azambuja, e os lugares de Rio Grande do Sul, Desterro e Tubarão.
O índice apresenta os seguintes descritores: Sobrenome, nome do colono ou de outros em ordem
alfabética; assunto; localidade (colônia); data (dia, mês e ano) e a página do códice/volume onde está
localizado o documento original.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Silva, Adalberto Ribeiro da (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Correspondência oficial (subject)
Colonização (subject)
Imigração (subject)
Imigrantes (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 017-04: Inventário do acervo de cartazes, folder e roteiros de
exposições do APESC (1984/2013)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O acervo de cartazes, folder e roteiros das exposições do Arquivo Público do Estado de Santa
Catarina é composto por: Cartazes do Arquivo Público (1990/2010); Cartazes das Exposições
(1996/2013); Roteiros e Folder de Exposições do Arquivo Público (1997/2013), Cartazes dos
Encontros Catarinenses de Arquivos (1984/2007); Cartazes outros (1999/2001).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Acervo iconográfico (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 017-05: Inventário da Coleção Associações (1948/2012)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O inventário está representado em ordem alfabética das seguintes Associações: Associação Amigos
do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina (1985/2012), Associação dos Amigos do Arquivo
do Paraná (1993), Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social na Grande
Florianópolis (1986), Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (1968/1972),
Associação Brasileira de Municípios (1966), Associação Brasileira de Odontologia (1973), Associação
Brasileira de Odontopediatria (1967), Associação Brasileira de Recreação (1971), Associação
Catarinense de Conservadores e Restaurantes de Bens Culturais ([s.d.]), Associação Comercial de
Florianópolis (1947/1952), Associação Comercial e Industrial de Blumenau (1952/1969), Associação
Comercial e Industrial de Canoinhas (1963), Associação Comercial e Industrial de Criciúma (1952),
Associação Comercial e Industrial de Joaçaba (1952), Associação Comercial e Industrial de Joinville
(1939/1974), Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense (1952/1968), Associação
Comercial e Industrial de Rio do Sul (1952), Associação Comercial e Industrial de Santa Catarina
(1964/1977), Associação Companheiros da América (1968/1988), Associação de Crédito e Assistência
Pesqueira de Santa Catarina (1968), Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Santa
Catarina (1968/1977), Associação Criciumense de Imprensa (1970), Associação dos Cronistas
Esportivos de Santa Catarina (1968), Associação de Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina
(1969), Associação dos Engenheiros da Rede de Viação Paraná - Santa Catarina (1972/1974),
Associação da Escola Superior de Guerra (1978), Associação dos Ex-combatentes do Brasil (1970),
Associação Filatélica de Santa Catarina (1951/1995), Associação dos Funcionários da IOESC (1982),
Associação dos Funcionários do Tesouro do Estado de Santa Catarina (1973), Associação Helênica
de Santa Catarina (1946/1990), Associação Joinvilense de Suplentes, Ex-suplentes e Ex-vereadores
do PDS (1984), Associação dos Municípios do Alto Rio do Peixe (1971/2007), Associação dos
Municípios da Foz do Rio Itajaí (1970/1976), Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí
(1970/1976), Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense (1969/1975), Associação dos
Municípios do Norte de Santa Catarina (1968/1976), Associação dos Municípios do Oeste de Santa
Catarina (1952/1976), Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (1969/1976),
Associação dos Municípios da Região do Alto Vale do Itajaí (1970/1976), Associação dos Municípios
da Região da Grande Florianópolis (1963/1976), Associação dos Municípios da Região de Laguna
(1970/1976), Associação dos Municípios da Região Serrana (1969/1976), Associação dos Municípios
do Sul do Estado de Santa Catarina (1970/1976), Associação Rural de Caçador (1947), Associação
Rural do Município de Orleans (1947), Associação Rural do Município de Tijucas (1947), Associação
Rural de Videira (1947), Associação dos Servidores Civis do Brasil (1967), Associação dos Servidores
da Escola Industrial (1966).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Krueger, Julia (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Associativismo (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 017-06: Índice onomástico dos requerimentos de concessões de
terras da Diretoria de Terras e Colonização (1885/1908), v. 5
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de 1885,
1896 e de 1900 a 1908. Os Requerimentos tratam, na sua maioria, das concessões de terras do Estado
aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos Requerimentos que não se tratam de concessões
de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste Índice, trocando o campo da Localidade pelo
campo Assunto. Também encontramos nesses códices/volumes outros tipos de documentos, tais
como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos), Designação de Lotes de Terras, Abaixoassinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Título de Nomeação, Certidão, Procuração, Atestados e
outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Krueger, Julia (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Frühauf, Luciano von (subject)
Wollf, Juçara Nair (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 018-01: Transcrição paleográfica dos ofícios do Ministério dos
Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas para Presidência da Província
(1861/1862)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Os ofícios abordam os seguintes assuntos: nomeações de cargos, vinda de imigrantes para a Província
(relações completas dos colonos), vinda de engenheiros para a Província, abertura e fiscalização de
estradas, registros de terras, concessões de subsídios para colonos, autorização de obras nas colônias.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Administração pública (subject)
Obras públicas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 018-02: Índice onomástico de Imigrantes (1847/1889), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Optou-se em fazer um índice geral, isto é, que abrange vários fundos documentais, pois, foi dentro
destes códices/volumes, de diversos fundos, que encontramos estas valiosas “listas de imigrantes”,
tão procuradas pelos pesquisadores. Neste primeiro volume, que contempla 20 códices/volumes,
encontramos listas de imigrantes nos seguintes conjuntos documentais: Ofícios do Presidente da
Província para Autoridades Policiais, contendo 01 volume, período de 1847 a 1850; Ofícios do
Subdelegado de Polícia para Presidente da Província, contendo 01 volume, período de 1855; Ofícios
do Chefe de Polícia para Presidente da Província, contendo 05 volumes, períodos de 1856, 1870
e 1885 (03); Ofícios do Delegado de Polícia para Presidente da Província, contendo 03 volumes,
períodos de 1857/1859, e 1867/1870; Ofícios da Diretoria de Terras e Colonização para Presidente da
Província, contendo 06 volumes, períodos de 1862 (01), 1887 (02), 1888 (02) e 1889 (01); Ofícios de
Diversos para Presidente da Província, contendo 02 volumes, períodos de 1863/1864 e 1871; Ofícios
do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas para Presidente da Província, contendo 02
volumes, períodos de 1861 a 1864.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 019-01: Transcrição paleográfica dos ofícios do Ministério dos
Negócios Estrangeiros para Presidência da Província (1828/1845), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
O fundo Ministério dos Negócios Estrangeiros para Presidente da Província é composto pela subsérie
ofícios e abrange o período de 1828 a 1888. Este volume, datado de 1828 a 1845, foi transcrito e
aborda assuntos como: tratados entre as nações, criação de comissões, nomeações de cargos políticos,
o comércio, pedidos de demissões, relações internacionais, tráfico de escravos, imigração, minas de
carvão, instruções de como enviar correspondência à corte, carta apreendida de David Canabarro,
importação e exportação, envio de leis à corte, consulados, viagem da família real.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Escravos (subject)
Administração pública (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 019-02: Transcrição paleográfica dos ofícios do Ministério dos
Estrangeiros para Presidência da Província (1846/1854), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
O fundo Ministério dos Negócios Estrangeiros para Presidente da Província é composto pela subsérie
ofícios e abrange o período de 1828 a 1888. Este volume, datado de 1846 a 1854, foi transcrito e
aborda assuntos como: tratados entre as nações, nomeações de cargos políticos, pedidos de demissões,
relações internacionais, tráfico de escravos, imigração, envio de leis à corte, consulados, navegação em
rios e lagoas nacionais, acomodações para militares.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Migliavacca, Katiuscia Winckler (subject)
Escravos (subject)
Administração pública (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 019-03: Transcrição paleográfica dos ofícios do Ministério dos
Estrangeiros para Presidência da Província (1855/1863), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
O fundo Ministério dos Negócios Estrangeiros para Presidente da Província é composto pela subsérie
ofícios e abrange o período de 1828 a 1888. Este volume, datado de 1855 a 1863, foi transcrito
e aborda assuntos como: tratados entre as nações, Convenções Consulares, nomeações de cargos
políticos, comércio, relações internacionais, imigração, importação e exportação, envio de leis à corte,
recebimento de documentos, neutralidade em guerras.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Luiza Morgana Klueger (subject)
Administração pública (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 020-01: Transcrição paleográfica dos ofícios do Ministério dos
Estrangeiros para Presidência da Província (1864/1869), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O fundo Ministério dos Negócios Estrangeiros para Presidência da Província é composto pela subsérie
ofícios e abrange o período de 1828 a 1888. Este volume, datado de 1864 a 1869, foi transcrito em
2012 e aborda assuntos como: tratados entre as nações, Convenções Consulares, nomeações de cargos
políticos, comércio, relações internacionais, imigração, importação e exportação, envio de leis à corte,
recebimento de documentos, neutralidade em guerras.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Luiza Morgana Klueger (subject)
Administração pública (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 020-02: Transcrição paleográfica dos ofícios do Ministério dos
Estrangeiros para Presidência da Província (1870/1876), v. 5
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O fundo Ministério dos Negócios Estrangeiros para Presidente da Província é composto pela subsérie
ofícios e abrange o período de 1828 a 1888. Este volume, datado de 1870 a 1876, foi transcrito em
2012 e aborda assuntos como: tratados entre as nações, Convenções Consulares, nomeações de cargos
políticos, comércio, relações internacionais, imigração, importação e exportação, envio de leis à corte,
recebimento de documentos, neutralidade em guerras.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Migliavacca, Katiuscia Winckler (subject)
Administração pública (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 020-03: Transcrição paleográfica dos ofícios do Ministério dos
Estrangeiros para Presidência da Província (1877/1882), v. 6
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O fundo Ministério dos Negócios Estrangeiros para Presidente da Província é composto pela subsérie
ofícios e abrange o período de 1828 a 1888. Este volume, datado de 1877 a 1882, foi transcrito em
2013 e aborda assuntos como: tratados entre as nações, Convenções Consulares, nomeações de cargos
políticos, comércio, relações internacionais, imigração, importação e exportação, envio de leis à corte,
recebimento de documentos, neutralidade em guerras.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Luiza Morgana Klueger (subject)
Administração pública (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 020-04: Transcrição paleográfica dos ofícios do Ministério dos
Estrangeiros para Presidência da Província (1883/1888), v. 7
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O fundo Ministério dos Estrangeiros para Presidente da Província é composto pela subsérie ofícios e
abrange o período de 1828 a 1888. Este volume datado de 1883 a 1888 foi transcrito e aborda assuntos
como: imigração, tratados entre as nações, convenções consulares, nomeações de cargos políticos,
remessa de relatórios e decretos, naufrágios de navios estrangeiros, relações internacionais, instruções
de como enviar correspondência à corte, heranças deixadas por estrangeiros falecidos no Brasil e
questionários sobre o estado financeiro das Províncias.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração pública (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 021-01: Relação dos municípios e distritos catarinenses, sua Lei de
criação de distrito e de município, com a data e sua instalação (atualizado em 1989)
Creator: Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral
Date: 1989 (custódia) (date of creation)
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:
A Relação dos municípios e distritos catarinenses, sua Lei de criação de distrito e de município, com
a data e sua instalação foi atualizado em abril de 1989. O original foi produzido pelo Gabinete de
Planejamento e Coordenação Geral – GAPLAN, Subchefia de Estatística, Geografia e Informática SUEGI, elaborada e pesquisada por Stella Vieira da Rosa Fernandes.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral
Fernandes, Stella Vieira da Rosa (subject)
Subchefia de Estatística, Geografia e Informática (subject)
Administração municipal (subject)
Legislação municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 021-02: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
de Santa Catarina (1920/1943), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa abrange as seguintes datas: 1920, 1925, 1929, 1931, 1934, 1936 a
1943. Os documentos relativos ao conjunto documental da Educação são muito pesquisados, por
isso elaboramos um Instrumento de Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série
escolhida foram as “ATAS”, das Escolas e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos
de atividades das Associações Escolares como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião
pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar, fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional,
clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde, museu escolar, ata de exames e prova para admissão
de professores, exposição escolar, programa de festa e círculo de pais e professores.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Gonçalves, Elisabety (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Educação pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 021-03: Transcrição paleográfica das correspondências dos Juízos
Municipais e de Órfãos para Governo do Estado (1890)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Este volume único faz parte da série documental correspondência dos Juízos Municipais e de Órfãos
para Governo de Santa Catarina, com correspondências e telegramas datados de 1890, abordando
assuntos como: nomeações de cargos políticos, transferências de menores, quantificação das atividades
do cargo, inventários e heranças, avisos de falecimento, entre outros.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Lehmkuhl, Camila Schwinden (subject)
Souza, Luiza Morgana Klueger (subject)
Poder Judiciário (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 021-04: Índice geográfico das Atas de Instalação dos Municípios Prefeituras Municipais de Santa Catarina (1720/1967)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O índice está representado pelos seguintes elementos que descrevem os documentos, e que obedecem
a uma certa normalização utilizada pelos Arquivos e são compostos dos seguintes dados: nome do
Município; data de instalação; número da página onde está localizado o documento; ano/volume; e
observações. Neste volume foi organizada a Série documental Atas de Instalação dos Municípios
do Fundo Documental das Prefeituras Municipais do Estado de Santa Catarina do período de 1720,
1860, 1869, 1873, 1877, 1883 1884, 1892, 1917, 1934, 1937, 1944, 1949, 1954, 1956 a 1965 e 1967.
No entanto, também encontramos documentos do tipo Correspondências Expedidas das Prefeituras
Municipais e Juízos de Direito para a Secretaria do Interior e Justiça.
Language of the material:
português do Brasil

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Legislação municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 021-05: Índice onomástico dos requerimentos de concessões de
terras da Diretoria de Terras e Colonização (1896/1909), v. 6
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de 1896, 1900 a 1909. Os Requerimentos tratam, na sua maioria, das concessões de
terras do Estado aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos Requerimentos que não se tratam
de concessões de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste Índice, trocando o campo da
Localidade pelo campo Assunto. Também encontramos nesses códices/volumes outros tipos de
documentos, tais como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos), Designação de Lotes
de Terras, Abaixo-assinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Título de Nomeação, Certidão,
Procuração, Atestados e outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Silva, Sheila Campos da (subject)
Frühauf, Luciano von (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 022-01: Repertório sobre o Município de Tubarão. Fonte:
Correspondências dos Arciprestes e Vigários para Presidência da Província
(1837/1890)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Esse repertório transcreve na íntegra os documentos selecionados sobre o município de Tubarão,
em decorrência do critério temático, reunindo documentos de conjuntos/fundos diferentes, e este
pertencente ao conjunto documental Arciprestes e Vigários, no período de 1837 a 1890. O repertório
inclui cinco (5) documentos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Administração municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 022-02: Repertório sobre o Município de Tubarão. Fonte: Ofícios
dos Juízos de Paz para Presidência da Província (1833/1839)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Esse repertório transcreve na íntegra os documentos selecionados sobre o município de Tubarão,
em decorrência do critério temático, reunindo documentos de conjuntos/fundos diferentes, e este
pertencente ao conjunto documental Arciprestes e Vigários, no período de 1837 a 1890. O repertório
inclui cinco (5) documentos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Administração municipal (subject)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 022-03: Repertório sobre o Município de Tubarão e Laguna. Fonte:
Ofícios das Câmaras Municipais para Presidência da Província (1824/1889)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Esse repertório transcreve na íntegra os documentos selecionados sobre os município de Tubarão e
Laguna, em decorrência do critério temático, reunindo documentos de conjuntos diferentes, e este
pertencente ao conjunto documental das Câmaras Municipais, no período de 1824 a 1889.
Language of the material:
português do Brasil

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Administração municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 022-04: Índice onomástico dos requerimentos de concessões de
terras da Diretoria de Terras e Colonização (1903/1912), v. 7
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de 1903 a
1904 e de 1906 a 1912. Os Requerimentos tratam, na sua maioria, das concessões de terras do Estado
aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos Requerimentos que não se tratam de concessões
de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste Índice, trocando o campo da Localidade pelo
campo Assunto. Também encontramos nesses códices/volumes outros tipos de documentos, tais
como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos), Designação de Lotes de Terras, Abaixoassinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Título de Nomeação, Certidão, Procuração, Atestados e
outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Silva, Sheila Campos da (subject)
Frühauf, Luciano von (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 023-01: Levantamento das plantas da Ponte Hercílio Luz
digitalizadas (1924/1925)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
A transferência das plantas da Ponte Hercílio Luz foi realizada em 2004, pelo Departamento de
Infraestrutura de Santa Catarina - DEINFRA com o objetivo de restaurar e conservar esse acervo
histórico, para posterior exposição pública ou até a criação do museu da Ponte.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Prazeres, Leda Maria D'avila da Silva (subject)
Silva, Adalberto Ribeiro da (subject)
Ponte pênsil (subject)
Patrimônio histórico, artístico e arquitetônico (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição. Acesso por CD-ROM.
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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IPESQ-APESC_IP 023-02: Catálogo seletivo da Revolução Farroupilha (1835/1845).
Fontes: Correspondências dos Juízos de Paz (1836); Correspondências das Câmaras
Municipais (1839/1843); e Correspondências do Ministério da Marinha (1837/1844)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este catálogo abrange as fontes documentais: correspondências dos Juízos de Paz do período 1836;
correspondências das Câmaras Municipais do período 1839/1843; e correspondências da Presidência
da Província com o Ministério da Marinha do período 1837/1844, que foram transcritos, arrolados
em ordem cronológica e remetidas ao número da página onde está o documento. No entanto, não se
esgotou todas as fontes do acervo do APESC sobre o assunto.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Guerra dos Farrapos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 023-03: Catálogo seletivo do Centenário da República (1889)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
O Catálogo seletivo do centenário da República (1889), é um instrumento de pesquisa que traz uma
relação seletiva de documentos pertencentes a vários fundos documentais relativos à Proclamação
da República. Os documentos foram arrolados em ordem cronológica juntamente com os fundos
documentais a que pertencem, com uma descrição analítica do conteúdo do documento, incluindo
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somente informações quanto à comunicação e acusação da recepção de ofícios e outros, referente à
adesão ao novo regime e a posse dos novos governantes, no período de novembro a dezembro de 1889.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Governo republicano (subject)
Regime republicano (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 023-04: Catálogo seletivo do Município de Brusque (1861/1903).
Fontes: Ofícios das Câmaras Municipais para Presidência da Província (1861/1889);
Ofícios das Superintendências e Intendências Municipais para Presidência da
Província e Governo do Estado (1891/1903); e Ofícios dos Arciprestes e Vigários para
Presidência da Província (1880/1888)
Creator: Sociedade Amigos de Brusque
Date: 1984 (custódia) (date of creation)
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
A documentação indexada diz respeito a Brusque e da qual foi tirada cópia para figurar no acervo
da Sociedade "Amigos de Brusque". Os documentos pesquisados antecede a criação do município,
quando então aquele estava sob a jurisdição do termo de Itajaí. Convém ressaltar que no levantamento
inicial destas informações procede-se ampla pesquisa nos topônimos existentes na região e
relacionados na documentação produzida pela Câmara de Itajaí. O levantamento e coleta do material
teve início em agosto de 1983, quando processou-se a pesquisa nos livros: Ofícios das Câmaras
Municipais para Presidência da Província (1861/1889); Ofícios das Superintendências e Intendências
Municipais para Presidência da Província e Governo do Estado (1891/1903); e Ofícios dos Arciprestes
e Vigários para Presidência da Província (1880/1888).
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Sociedade Amigos de Brusque
Locks, Ana Lúcia Coutinho (subject)
Araújo, Débora (subject)
Silva, Márcia Fantini da (subject)
Coutinho, Maria Luíza (subject)
Administração municipal (subject)
Colonização (subject)
Imigração (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)
Brusque (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 023-05: Índice geográfico do Fundo Cartorial (1918/1989)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2021 (date of creation)
Scope and content:
Reorganizou-se a documentação dos Cartórios municipais e distritais catarinenses, sob custódia
do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, compreendendo o período de 1918 á 1989. Os
códices/volumes foram acondicionados em pastas poliondas, melhorando desta forma sua conservação
e apresentação. Foi realizada a análise da evolução histórica administrativa dos municípios e
distritos catarinenses para sua recodificação, assim como, foram revisados todos os códices/volumes
procedendo às correções necessárias e identificados os documentos avulsos. O fundo cartorial é
composto por quatro séries documentais: certidão de casamento, certidão de imóveis, certidão de
nascimento, e certidão de óbito. Embora incompleto, o acervo se constitui de fonte de pesquisa
e provas que permitem recompor a história social, econômica e demográfica do Estado de Santa
Catarina.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 78

IPESQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumentos de Pesquisa
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Prazeres, Leda Maria D'avila da Silva (subject)
Campos, Paulo Henrique (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Registro civil (subject)
Registro de imóvel (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 023-05: Transcrição paleográfica dos Ofícios dos Juízos de Órfãos
para Governo da Capitania e Presidência da Província (1806/1837)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos Ofícios dos Juízes de Órfãos para Governo da Capitania
e Presidência da Província de 1806-1825/1826-1829-1831/1837. Os ofícios abordam os seguintes
assuntos: nomeações , afastamentos e licenças dos cargos de Juiz de Órfãos; prestação de contas de
heranças; cuidado e desvelo na administração dos bens dos órfãos; procedimento na arrecadação
e arrematação dos bens de defuntos e ausentes; questionamentos de heranças; relação de quantias
existentes nos cofres pertencentes à herdeiros ausentes; disposições sobre inventários; remessa
de certidões; exame nos cofres dos órfãos e ausentes; venda em leilões de bens adjudicados para
pagamento de dívidas passivas, legados e despesas com funeral e sufrágios; recebimento de Atos
Legislativos, Decretos e Leis do Governo Geral.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Juizado de Menores (subject)
Juizado de Órfãos e Ausentes (subject)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 024-01: Catálogo seletivo sobre a Escravidão. Fonte: Ofícios das
Delegacias de Polícia para Presidência da Província (1842/1869), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este Catálogo é o resultado do levantamento das fontes existentes no acervo do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina em comemoração ao Centenário da Abolição da Escravatura em 13 de agosto
de 1888. Procuramos arrolar determinados fundos documentais por existir um número volumoso· de
informações referente aos escravos sendo feito a transcrição destes e pela ordem cronológica.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Escravos (subject)
Vapor Pernambucana (subject)
Segurança Pública (subject)
Indígenas (subject)
Mapa da população (subject)
Censo da população (subject)
Estatística criminal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 024-02: Catálogo seletivo sobre a Escravidão. Fonte: Ofícios das
Delegacias de Polícia para Presidência da Província (1870/1883), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este Catálogo é o resultado do levantamento das fontes existentes no acervo do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina em comemoração ao Centenário da Abolição da Escravatura em 13 de agosto
de 1888. Procuramos arrolar determinados fundos documentais por existir um número volumoso· de
informações referente aos escravos sendo feito a transcrição destes e pela ordem cronológica.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Escravos (subject)
Segurança Pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 024-03: Catálogo seletivo sobre a Escravidão. Fonte: Registros das
Correspondências da Presidência da Província para Juízes (1835/1876), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este Catálogo é o resultado do levantamento das fontes existentes no acervo do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina em comemoração ao Centenário da Abolição da Escravatura em 13 de agosto
de 1888. Procuramos arrolar determinados fundos documentais por existir um número volumoso· de
informações referente aos escravos sendo feito a transcrição destes e pela ordem cronológica.

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Escravos (subject)
Segurança Pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 024-04: Catálogo seletivo sobre a Escravidão. Fonte: Registros das
Correspondências da Presidência da Província para Juízes (1877/1888), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este Catálogo é o resultado do levantamento das fontes existentes no acervo do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina em comemoração ao Centenário da Abolição da Escravatura em 13 de agosto
de 1888. Procuramos arrolar determinados fundos documentais por existir um número volumoso· de
informações referente aos escravos sendo feito a transcrição destes e pela ordem cronológica.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Escravos (subject)
Segurança Pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 025-01: Catálogo seletivo sobre a Escravidão. Fonte: Ofícios das
Chefias da Polícia para Presidência da Província (1855/1859), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este Catálogo é o resultado do levantamento das fontes existentes no acervo do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina em comemoração ao Centenário da Abolição da Escravatura em 13 de agosto
de 1888. Procuramos arrolar determinados fundos documentais por existir um número volumoso· de
informações referente aos escravos sendo feito a transcrição destes e pela ordem cronológica.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Escravos (subject)
Segurança Pública (subject)
Estatística criminal (subject)
Mapa da população (subject)
Censo da população (subject)
Epidemia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 025-02: Catálogo seletivo sobre a Escravidão. Fonte: Ofícios das
Chefias da Polícia para Presidência da Província (1860/1862), v. 2.
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este Catálogo é o resultado do levantamento das fontes existentes no acervo do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina em comemoração ao Centenário da Abolição da Escravatura em 13 de agosto
de 1888. Procuramos arrolar determinados fundos documentais por existir um número volumoso· de
informações referente aos escravos sendo feito a transcrição destes e pela ordem cronológica.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Escravos (subject)
Segurança Pública (subject)
Estatística criminal (subject)
Mapa da população (subject)
Censo da população (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 025-03: Catálogo seletivo sobre a Escravidão. Fonte: Ofícios das
Chefias da Polícia para Presidência da Província (1863/1866), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este Catálogo é o resultado do levantamento das fontes existentes no acervo do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina em comemoração ao Centenário da Abolição da Escravatura em 13 de agosto
de 1888. Procuramos arrolar determinados fundos documentais por existir um número volumoso· de
informações referente aos escravos sendo feito a transcrição destes e pela ordem cronológica.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Escravos (subject)
Segurança Pública (subject)
Estatística criminal (subject)
Mapa da população (subject)
Censo da população (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 026-01: Catálogo seletivo sobre a Escravidão. Fonte: Ofícios das
Chefias da Polícia para Presidência da Província (1833/1870)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Este Catálogo é o resultado do levantamento das fontes existentes no acervo do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina em comemoração ao Centenário da Abolição da Escravatura em 13 de agosto
de 1888. Procuramos arrolar determinados fundos documentais por existir um número volumoso· de
informações referente aos escravos sendo feito a transcrição destes e pela ordem cronológica.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Neusa Rosane Damiani (subject)
Escravos (subject)
Segurança Pública (subject)
Estatística criminal (subject)
Mapa da população (subject)
Censo da população (subject)
Epidemia (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 026-02: Índice onomástico de imigrantes (1832/1933), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Optou-se em fazer um índice geral, isto é, que abrange vários fundos documentais, pois, foi dentro
destes códices/volumes, de diversos fundos, que encontramos estas valiosas “listas de imigrantes”,
tão procuradas pelos pesquisadores. Neste segundo volume, que contempla 22 códices/volumes,
encontramos listas de imigrantes nos seguintes conjuntos documentais: Ofícios das Câmaras
Municipais para a Presidência da Província, período de 1832 a 1833; Ofícios da Diretoria de Terras
e Colonização para Companhia Torrens, período de 1891 a 1893; Ofícios das Chefias de Polícia para
a Presidência da Província, período de 1870; Ofícios do Ministério do Império para a Presidência da
Província, período de 1860 a 1861; Ofícios da Diretoria de Terras e Colonização para a Presidência
da Província, períodos de 1869/1876 e 1885/1887; Ofícios de Diversos para Diretoria de Terras e
Colonização, período de 1933; Ofícios de Diversos para Governo do Estado e Secretaria Geral dos
Negócios do Estado, período de 1910; Ofícios de Diversos para a Presidência da Província, período de
1883.; Memoriais de Lotes da Comissão de Terras e Colonização de Nova Trento, período de 1878;
Ofícios da Comissão de Terras e Colonização - Escritório em Tubarão - para o Inspetor Especial das
Terras e Colonização – Desterro, período de 1887/1891 (04) e 1894 (01); Ofícios da Comissão de
Terras e Colonização - Escritório em Blumenau - para o Inspetor Especial das Terras e Colonização
– Desterro, período de 1886/1888 (01) e 1889 (01); Ofícios da Comissão de Terras e Colonização
- Escritório em Itajaí - para o Inspetor Especial das Terras e Colonização – Desterro, período de
1891; Ofícios de Diversos Distritos para Secretaria da Viação, Terras e Obras Públicas, período de
1908/1911;
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 026-03: Índice onomástico de imigrantes (1859/1920), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Optou-se em fazer um índice geral, isto é, que abrange vários fundos documentais, pois, foi dentro
destes códices/volumes, de diversos fundos, que encontramos estas valiosas “listas de imigrantes”,
tão procuradas pelos pesquisadores. Neste terceiro volume, que contempla 18 códices/volumes,
encontramos listas de imigrantes nos seguintes conjuntos documentais: Ofícios da Comissão de Terras
e Colonização - Escritório em Brusque (São Luiz Gonzaga) - para o Inspetor Especial das Terras
e Colonização – Desterro, período de 1889 (01); Ofícios da Comissão de Terras e Colonização Escritório em Blumenau - para o Inspetor Especial das Terras e Colonização – Desterro, período
de 1890/1891; Ofícios da Comissão de Terras e Colonização - Escritório em Itajaí - para o Inspetor
Especial das Terras e Colonização – Desterro, período de 1888 (01)-1890 A/ 1890 B - (02) e
1892/1893(02); Registros da Presidência da Província para Engenheiros, período de 1859/1862;
Correspondências do Ministério da Agricultura para Presidência da Província, período de 1865/1871;
Ofícios de Diversos Distritos para Diretoria de Terras e Colonização, período de 1920; Ofícios da
Diretoria de Terras e Colonização para Presidência da Província, período de 1861/1863.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 026-04: Índice onomástico de imigrantes (1820/1895), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Optou-se em fazer um índice geral, isto é, que abrange vários fundos documentais, pois, foi dentro
destes códices/volumes, de diversos fundos, que encontramos estas valiosas “listas de imigrantes”,
tão procuradas pelos pesquisadores. Neste quarto volume encontramos listas de imigrantes nos
seguintes conjuntos documentais: Ofícios dos Engenheiros para Presidência da Província; Ofícios da
Presidência da Província e Governo do Estado para Engenheiros; Correspondências do Ministério da
Agricultura para Presidência da Província e Governo do Estado; Correspondências do Ministério dos
Negócios Estrangeiros para Presidência da Província; Ofícios da Diretoria de Terras e Colonização
para Presidência da Província; Ofícios das Câmaras Municipais para Presidência da Província; Ofícios
de Diversos para Companhia Torrens; Registro de Títulos Provisórios: da Colônia Santa Isabel,
Colônia Teresópolis e Angelina; e Requerimentos a Presidência da Província.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 027-01: Catálogo de fotografias dentro de livros da Biblioteca de
Apoio do APESC
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
O Catálogo de imagens dentro de livros foi produzido a partir da identificação delas dentro do acervo
bibliográfico da Biblioteca de Apoio do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina - APESC, e
foi organizado alfabeticamente pelo nome do personagem. O Catálogo de modo geral descreve os
seguintes elementos, respectivamente: onomástico (nome da pessoa), título do livro, autor do livro,
página, ano e classificação.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Personalidades catarinense (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 027-02: Cópias de Escrituras de Escravos. Fonte: Câmara
Municipal de Tijucas (1867/1887)
Date: 1988 (custódia) (date of creation)
Scope and content:
As reproduções referem-se as escrituras de compra e venda de escravos de Porto Belo, no período
de 1867 a1887, pertencentes ao acervo da Câmara Municipal de Tijucas. Estas reproduções foram
pesquisadas e organizadas por Isaque de Borba Corrêa, a pedido de Iaponam Soares de Araújo, Diretor
do Arquivo Público do Estado em março de 1988.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Câmara Municipal de Tijucas
Corrêa, Isaque de Borba (subject)
Escravos (subject)
Tijucas (place)
Porto Belo (place)
Tijucas (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 027-03: Transcrição paleográfica dos Registros das Cartas
de Naturalização da Presidência da Província e Secretaria do Interior e Justiça
(1882/1938), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
O códice/volume transcrito possui 835 cartas, das quais cerca de 80% foram emitidas a partir da
segunda metade do século XIX, durante o período imperial, e o restante emitidas entre novembro de
1889 e 1938, no período republicano. O volume apresentado possui índice onomástico, remetendo à
página que se encontra o documento no códice, facilitando assim sua busca.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Wollf, Juçara Nair (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Naturalização (subject)
Imigração (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 028-01: Índice cronológico da documentação avulsa (1903/2009), v.
1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2021 (date of creation)
Scope and content:
A documentação avulsa do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina se refere aos tipos
documentais: Atas, Atestados/Certidões, Boletim Informativo, Boletim Técnico, Convênio, Encontro/
Seminário, Estatuto, Estatística, Estudo, Guia, Instrução, Manual, Moção e Exposição de Motivos/
Recomendação/Relatório, Orçamento/Balanço, Parecer, Plano, Programa e Projeto do poder
Executivo, Legislativo e Judiciário, Estadual e Municipal, e de entidades não governamentais, e foram
adquiridos através de doação, e a abrangendo o período de 1903 a 2009, sendo todos impressos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Arquivo permanente (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 028-02: Índice cronológico dos Processos do Cartório Civil e Crime
dos municípios catarinenses (1825/1937)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Os Processos do Cartório do Cível e Crime dos municípios de Laguna, Desterro,
São José Itajaí, Tubarão, Tijucas e outros, foram transferidos do Arquivo Público
do Rio Grande do Sul, para o Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, em 11
de dezembro de 1972. Porém, encontramos também, documentos do tipo Ata, Carta
Testemunhal e Ofício. O Arquivo Público possui hoje, 635 volumes e abrange o período de
1825-27-29-32/37-39-42/43-45/46-49-53/57-61-63-66-68/91-1905-1908/1910-1915/1917-1920/1921-1923/1937.
Os documentos na sua maioria são legíveis e seu estado de conservação é precário.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Poder Judiciário (subject)
Escravos (subject)
Heranças (subject)
Terras públicas (subject)
Inventários (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 028-03: Inventário dos livros e periódicos da Biblioteca de Apoio do
Arquivo Público do Estado
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Scope and content:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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O Inventário dos livros e periódicos da Biblioteca de Apoio do Arquivo Público do Estado de Santa
Catarina descreve o acervo de livros e periódicos que tem identidade com a evolução geopolítica
do Estado de Santa Catarina (histórica e administrativa), de literaturas técnicas científicas nas áreas
de biblioteconomia, arquivologia, museologia e de conservação e restauração de documentos, de
literatura brasileira e estrangeira, bem como, a produção de autores catarinenses, visando o apoio
informacional às atividades técnicas do Arquivo, de pesquisa e de divulgação cultural por meio da
leitura, além de manter a memória institucional. O inventário apresenta a referência bibliográfica da
obra, o número de classificação (CDU) e a quantidade de exemplares de cada título e está divido em
5 (cinco) partes, sendo: Livros e periódicos; Dissertações, monografias, teses, relatórios de estágios e
instrumentos de pesquisa produzidos por outros; livros técnicos da área de arquivologia/arquivística,
biblioteconomia, conservação/restauração de documentos etc; obras raras; e livros do programa “Cem
Cópias Sem Custo".
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Santos, Joanna Koeppe dos (subject)
Inventários (subject)
Bibliografias (subject)
Publicações Seriadas (subject)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 029-01: Transcrição paleográfica do manuscrito pertencente a José
Boiteux (1869): província de Santa Catarina, informações sobre sua povoação, cidades,
vilas, freguesias, rios, minas, lagoas etc.
Date: 1987 (reprodução) (date of creation)
Date: 1987 (custódia) (date of creation)
Scope and content:
Documento original pertencente ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina
Bueno, Vilma R. Arrial (subject)
Administração pública (subject)
Fortalezas (subject)
Desterro (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 029-03: Índice onomástico dos Inquéritos Policiais e ProcessosCrimes do Poder Judiciário do Estado (1853/1985): Comarca de Tijucas, v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os processos crime da comarca de Tijucas foram transferidos para o Arquivo Público do Estado pelo
Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, Juízo de Direito, em 01 de julho de 1999, para guarda
permanente. Foi recolhido um total de 2.548 processos, sendo 1.012 inquéritos policiais do período
de 1873 a 1993 e 1.536 processos crime de 1853 a 1994. O Índice onomástico dos processos crime
da comarca de Tijucas descreve os processos crime e inquéritos policiais do período de 1853 a 1985,
resultando no volume 1, e está organizado pelo sobrenome, nome do(s) acusado(s), o tipo de processo,
a descrição do crime, o local e o ano
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Neves, Larissa Duarte (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Poder Judiciário (subject)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 029-04: Índice Onomástico dos Inquéritos Policiais e ProcessosCrimes do Poder Judiciário do Estado (1986/1995): Comarca de Tijucas, v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os processos crime da comarca de Tijucas foram transferidos para o Arquivo Público do Estado pelo
Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, Juízo de Direito, em 01 de julho de 1999, para guarda
permanente. Foi recolhido um total de 2.548 processos, sendo 1.012 inquéritos policiais do período
de 1873 a 1993 e 1.536 processos crime de 1853 a 1995. O Índice onomástico dos processos crime
da comarca de Tijucas descreve os processos crime e inquéritos policiais do período de 1986 a 1995,
resultando no volume 2, e está organizado pelo sobrenome, nome do(s) acusado(s), o tipo de processo,
a descrição do crime, o local e o ano
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Neves, Larissa Duarte (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Poder Judiciário (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 030-01: Inventário das séries e subséries documentais do fundo do
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina (1932/2016)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O Inventário do fundo do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, pertence ao acervo
permanente da mesma instituição, e foi produzido a partir da análise documental, documento por
documento, separas as séries e subséries documentais e organizadas em pastas poliondas etiquetadas
cronologicamente. O inventário está representado em ordem alfabética e cronológica das séries
e/ou subséries documentais que são: Abaixo assinados, Acordos, Atas, Atestados, Boletins de
Acompanhamentos, Boletins Informativos, Cadastros, Catálogos, Certidões, Certificados, Contratos,
Controles de Frequências, Convênios, Convites, Correspondências Expedidas, Correspondências
Recebidas, Currículos, Declarações, Demonstrativos, Diplomas, Discursos, Divulgações, Dossiês,
Editais, Estatísticas, Estatutos, Exposições de Motivos, Fichas, Fichas Funcionais, Folders,
Formulários, Guias, Índices, Instruções Normativas, Inventários, Laudos, Legislações, Listas,
Manuais, Moções, Normas, Notas Fiscais, Orçamentos, Ordens de Serviços, Organogramas, Pareceres,
Pedidos, Planilhas, Planos, Prestações de Contas, Processos, Produções Intelectuais, Programas,
Projetos, Propostas, Publicações, Quadros, Questionários, Recibos, Regimentos, Registros, Registros
de Projetos Leis, Regulamentos, Relações, Relatórios, Resoluções, Requerimentos, Requisições,
Tabelas e Termos. Os documentos datam do período de 1932 a 2016.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Calábria, Giovanna (subject)
Krueger, Julia (subject)
Arquivo permanente (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 030-02: Transcrição paleográfica das Correspondências da Caixa
Economia e Monte de Socorro para Presidência da Província (1875/1887)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente as “Correspondências da Caixa Econômica e Monte de Socorro
para Presidência da Província” do período de 1875 a 1887. As correspondências abordam os seguintes
assuntos: nomeações de cargos, sessão de instalação da Caixa Econômica, compra de materiais (cofre,
livros e mobília), aluguel do prédio, remessa de relatórios com o demonstrativo do movimento da
instituição, exonerações, dificuldades financeiras da Caixa Econômica, atraso no pagamento dos
salários dos funcionários, pagamento de pecúlios de escravos, solicitação de licenças.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Banco público (subject)
Caderneta de Poupança (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 030-03: Transcrição paleográfica das Cartas do Conselho Supremo
Militar (1808/1820)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: [s.d.] (date of creation)
Scope and content:
Transcreve na íntegra as Cartas do Conselho Supremo Militar, no período de 1808 a 1820,
compreendendo um códice/volume. As cartas trazem assuntos como: editais, cartas régias, alvarás,
resoluções, decretos, solturas e prisões de militares, admissão de praças de cadetes, limite de
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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jurisdição, pagamentos de militares, homicídio, entrada de navios, provisões, aldeia de índios e posse
de secretário de guerra.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Pesquisa e Consulta (subject)
Indígenas (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 030-04: Inventário do acervo multimídias do Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina (1997/2017)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
O acervo multimídias do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina é composto pelos seguintes
materiais: CD, CD-ROM, DVD, Fitas de vídeo (VHS), Fitas Cassetes, Disquetes, Slides, Discos de
vinil e microfilmes. O acervo é composto por 766 exemplares, que na sua maioria foram recebidos por
doação de particulares e de outras instituições e alguns produzidos pelo próprio Arquivo Público do
Estado. O período de entrada desses materiais no Arquivo é de 1997 a 2013.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Leal, Mayara Lacerda (subject)
Arquivo permanente (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Multimeios (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 030-05: A presença indígena na Província/Estado de Santa
Catarina entre os anos de 1842 a 1907
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
Transcrição paleográfica dos Ofícios das Delegacias de Polícia para a Presidência da Província
(1842/1889), Ofícios das Delegacias de Polícia para o Governo do Estado (1890/1892), Ofícios das
Subdelegacias de Polícia para a Presidência da Província (1842/1889), Ofícios das Subdelegacias de
Polícia para o Governo do Estado (1890/1891) e Ofícios dos Comissariados e Subcomissariado de
Polícia para o Governo do Estado (1892/1907).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Wollf, Juçara Nair (subject)
Indígenas (subject)
Policiamento (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 030-06: Índice onomástico dos Requerimentos de Concessões de
Terras da Diretoria de Terras e Colonização (1892/1917), v. 8
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de 1892, 1896, 1906, 1908 a 1915 e o ano de 1917. Os Requerimentos tratam, na sua
maioria, das concessões de terras do Estado aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos
Requerimentos que não se tratam de concessões de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste
Índice, trocando o campo da Localidade pelo campo Assunto. Também encontramos nesses códices/
volumes outros tipos de documentos, tais como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos),
Designação de Lotes de Terras, Abaixo-assinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Certidão,
Procuração, Atestados e outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Frühauf, Luciano von (subject)
Coelho, Maria de Lourdes (subject)
Colonização (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Concessão de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 031-01: Transcrição paleográfica das Correspondências do
Governo da Capitania para Câmaras Municipais (1752/1817)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente às “Correspondências do
Governador da Capitania para Câmara Municipal” do período de
1752-1756-1758/1760-1787/1788-1790/1791-1793/1796-1808/1810-1813/1814-1816/1817 a 1887.
De todos os Governadores da Capitania nestes documentos transcritos, só aparecem quatro deles
com as datas das respectivas correspondências: Dom José de Melo Manoel (1752-1756-1758/1760);
Sargento-Mor José Pereira Pinto (1787/1788-1790/1791); Tenente Coronel João Alberto de Miranda
Ribeiro (1793/1796) e Dom Luis Maurício da Silveira (1808/1810-1813/1814-1816/1817). As
correspondências abordam os seguintes assuntos: nomeações de cargos; consertos e projeto de
estradas e ruas; casamento, nascimentos e aniversários da Família Real; exportação; medição de terras;
proibição de contrabando e descaminhos; construção de fonte pública; política exterior e falta de carne
fresca para consumo em Desterro.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Sara Silva de (subject)
Terras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Policiamento (subject)
Obras públicas (subject)
Desterro (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 031-02: Transcrição paleográfica dos Registros das
Correspondências da Junta Governativa Provisória e Presidência da Província para
Diversos (1822/1825)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Este volume de Registros das Correspondências da Junta Governativa Provisória e da Presidência
da Província de Santa Catarina para Diversos correspondentes de 1822 a 1825 possui diversos
destinatários: Príncipe Regente, Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros, Rei,
Cortes, Deputados, Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda e Presidente do Tesouro Público, Desembargo do Paço e Mesa do Desembargo do Paço,
Chanceler Mor, Imperador, entre outros. O correspondente mais frequente é a Secretaria de Estado
dos Negócios do Reino e Estrangeiros, passando pelas suas mudanças administrativas para Secretaria
de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros e mais tarde por duas Secretarias distintas, a
do Império e a dos Estrangeiros. Pelo período o qual correspondem, estes documentos registram o
processo de Independência do Brasil, formação da Assembleia Constituinte e aprovação do Projeto de
Constituição, além das variadas ordens imperiais através de Portarias e Provisões. As correspondências
abordam assuntos como: lealdade e submissão ao governo; estabelecimento da Constituição; eleição
para a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil; concessão de terras, produção agrícola e
estabelecimentos rurais por imigrantes; nomeações de cargos públicos; estradas de comunicação entre
Desterro e Lages, Laguna e São Francisco; relações com tropas e embarcações estrangeiras nos Portos
catarinenses; entre outros.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Luiza Morgana Klueger (subject)
Terras públicas (subject)
Obras públicas (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Independência do Brasil (subject)
Assembleia Constituinte (subject)
Concessão de terras (subject)
Correspondência oficial (subject)
Escravos (subject)
Indígenas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 031-03: Transcrição paleográfica dos Registros das
Correspondências da Presidência da Província para Ministério dos Negócios
Estrangeiros (1857/1874), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Este volume, datado de 1857 a 1874, foi transcrito em 2014 e aborda assuntos como: tratados entre
as nações, Convenções Consulares, nomeações de cargos políticos, comércio, relações internacionais,
imigração, importação e exportação, envio de leis à corte, recebimento de documentos, neutralidade
em guerras, entre outros.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Luiza Morgana Klueger (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Correspondência oficial (subject)
Escravos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 032-01: Transcrição paleográfica dos Avisos do Ministério da
Marinha para Junta Governativa Provisória e Presidência da Província (1823/1825)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Avisos do Ministério da Marinha para Junta Governativa
Provisória e Presidência da Província do período de 1823 a 1825”. Os avisos abordam assuntos
como: nomeações de cargos, tabela salarial dos funcionários da Marinha, recrutamento de homens
para servirem como marinheiros, benefícios pagos às viúvas dos funcionários, envio de Decretos,
solicitação de promoção, relação de funcionários, relação de corte de madeiras para o Arsenal da
Marinha, retirada de passaportes, estatística anual de embarcações que entram e saem dos portos e
remessa de material para a Província Cisplatina.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Sara Silva de (subject)
Escravos (subject)
Indígenas (subject)
Marinha Mercante (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Guerra da Cisplatina (subject)
Movimento dos portos (subject)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 032-02: Transcrição paleográfica dos Registros de Cartas Imperiais
(1824/1889)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 104

IPESQ

Instrumentos de Pesquisa

Os Registros de Cartas Imperiais são transcrições das Cartas Régias Imperiais, incluindo os despachos
posteriores ao seu recebimento pela Presidência da Província. As Cartas Régias Imperiais são
respostas do Príncipe Regente a consultas de seus súditos, nas quais determina as providências a serem
adotadas nos vários casos que lhes são submetidos: medidas administrativas concretas, nomeações
de autoridades, declarações de guerra e medidas sobre sua condução, instituições de impostos, etc.
Este Instrumento de Pesquisa abrange o único volume de Registros das Cartas Imperiais presente
no Arquivo Público do Estado, que compreende o período de 1824 a 1889. Os Registros de Cartas
Imperiais abordam predominantemente as nomeações de Presidentes, Vice-presidentes e Secretários
do Governo da Província de Santa Catarina. Constam ainda a comunicação de nascimento de princesa
e príncipe imperial, um termo de juramento de posse de Secretário do Governo e as nomeações, pelo
Chefe do Governo Provisório Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, dos primeiros ocupantes dos
cargos de Governador do Estado e Secretário do Estado.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ghanem, Valéria Gouvêa (subject)
Correspondência oficial (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 032-03: Transcrição paleográfica das Provisões do Conselho
Ultramarino (1769/1793), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O primeiro volume transcrito é composto por 41 documentos remetidos entre 30 de março de 1769
a 13 de outubro de 1787 e 1793. A documentação em questão consiste em provisões assinadas
pelos funcionários desse órgão responsáveis pela emissão de diretrizes endereçadas ao Governador
da Capitania de Santa Catarina, que deveria agir em conformidade com as instruções que elas
contemplavam. Dentre os assuntos tratados nesses documentos cabe destacar: solicitação de envio
de certidões de despesa e receita da conta da Provedoria da Real Fazenda da Ilha de Santa Catarina,
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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afim de viabilizar a auditoria da gestão dos referidos recursos por parte de seus administradores;
determinação de prestação anual de contas dos gêneros estocados nos Reais Armazéns da dita ilha;
listagem dos componentes necessários à reforma do Real Bergantim São Luis Gonzaga; comunicação
do envio de verbas que deveriam ser utilizadas no pagamento de despesas fixas com folha de
pagamento e na demarcação do território do Rio Grande; promoção do cultivo de Linho Cânhamo na
região da Ilha de Santa Catarina, mediante o envio de sementes, equipamentos e instruções de como
essa espécie deveria ser cultivada, processada, armazenada e comercializada; determinação da fixação
de editais referentes a rematação dos dízimos reais da ilha de Santa Catarina entre 1785 e 1787 e do
contrato das Baleias na Junta da Real Fazenda da Cidade do Rio de Janeiro no mesmo período, e
instruções que deveriam nortear os atos de nomeação e desligamento de funcionários; recomendações
que versavam sobre o modo segundo o qual esses funcionários deveriam proceder no exercício dos
cargos que ocupavam, e solicitação de relações que detalhassem as atividades realizadas por eles.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Rodrigo de (subject)
Correspondência oficial (subject)
Administração pública (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fazenda Ultramarina (subject)
Tesouro público (subject)
Caça às baleias (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 032-04: Transcrição paleográfica das Provisões do Conselho
Ultramarino (1794/1807), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 106

IPESQ

Instrumentos de Pesquisa

O segundo volume transcrito é composto por 47 documentos remetidos entre 26 de Novembro de 1794
e 23 de Novembro 1807.
A documentação em questão consiste em provisões assinadas pelos funcionários desse órgão
responsáveis pela emissão de diretrizes endereçadas aos mandatários da Capitania de Santa Catarina,
que deveriam agir em conformidade com as instruções que elas contemplavam, ao longo desse
período. Dentre os assuntos tratados nessa documentação destaca-se, quer seja pela singularidade ou,
ao contrário, em razão da recorrência com que se fazem presentes, o Contrato do Quinto dos Couros
comercializados no distrito da Ilha de Santa Catarina entre 1794 e 1797; o Contrato dos Dízimos
Reais da Ilha de Santa Catarina para o período de 1797 a 1802; a promoção da pesca das baleias na
Capitania de Santa Catarina; o envio de verbas que deveriam ser utilizadas no pagamento de despesas
fixas com folha de pagamento de funcionários dessa capitania e na demarcação do território do Rio
Grande, acompanhada das ordens que deveriam ser obedecidas pelos mandatários da província no
emprego do dinheiro enviado; o despacho de verbas que tinham de ser remetidas ao Território do Rio
Grande, seguido de instruções que tinham de ser observadas pelos funcionários responsáveis pelo
transporte, guarda e gestão desses recursos; a regulamentação da concessão de Patentes conferidas aos
oficiais das ordenanças dos domínios ultramarinos do Império Português; o envio de instruções que
deveriam nortear os atos de nomeação e desligamento de funcionários; a exigência de prestação de
contas afim de viabilizar a auditoria da gestão dos referidos recursos por parte de seus administradores;
e o cumprimento de normas quanto ao comércio e transporte de escravos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Rodrigo de (subject)
Correspondência oficial (subject)
Administração pública (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fazenda Ultramarina (subject)
Tesouro público (subject)
Caça às baleias (subject)
Escravos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 032-05: Índice onomástico dos Requerimentos de Concessões de
Terras da Diretoria de Terras e Colonização (1905/1919), v. 9
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de 1905, 1911 a 1919. Os Requerimentos tratam, na sua maioria, das concessões de
terras do Estado aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos Requerimentos que não se tratam
de concessões de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste Índice, trocando o campo da
Localidade pelo campo Assunto. Também encontramos nesses códices/volumes outros tipos de
documentos, tais como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos), Designação de Lotes
de Terras, Abaixo-assinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Certidão, Contrato, Procuração,
Atestados e outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Coelho, Maria de Lourdes (subject)
Silva, Eduardo Pierri da (subject)
Colonização (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Concessão de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 033-01: Índice onomástico dos Termos de Promessa da Diretoria da
Instrução Pública e Departamento de Educação (1916/1950)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos Termos de Promessas do período de 1916 a 1919, 1928
a 1939 e de 1943 a 1950. O índice está organizado pelo nome da pessoa, cargo a ser ocupado, nome
do lugar, data, volume, página e código. A maior parte dos cargos composto nos termos de promessas
são de professores designados para exercer atividade em Grupos Escolares e Escolas de municípios
do Estado de Santa Catarina. Ademais, neste instrumento constam algumas certidões de casamento e
nascimento encontradas nos códices/volume.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Educação pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 033-02: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Administração dos
Correios para Governo do Estado (1890/1892), v. 7
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
A transcrição paleográfica refere-se aos ofícios da Administração dos Correios para o Governo do
Estado no período de 1890 a 1892 e aborda assuntos como: nomeação e exoneração de cargos, criação
de agências nos municípios, solicitação de aumento nas gratificações, falecimento de funcionários,
solicitação de passagens, concessão de licenças e instalação de caixas de coleta.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Gonçalves, Elisabety (subject)
Funcionalismo público (subject)
Serviço postal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 033-03: Índice onomástico dos Assentamentos da Diretoria de
Instrução Pública, Departamento de Educação e Governo do Estado (1870/1962)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos Assentamentos do período de 1870 a 1940, 1942 a
1943, 1947 a 1949 e de 1951 a 1962. Também foram encontrados documentos de assentamentos de
Tabelião, Juiz de Paz, Escrivão, Delegado e Subdelegado de Polícia e Perito de Veículos. O índice está
organizado pelo nome da pessoa, cargo a ser ocupado, nome do lugar, data, volume, página e código.
A maior parte dos cargos composto nos assentamentos são de professores designados para exercer
atividade em Grupos Escolares e Escolas de municípios do Estado de Santa Catarina.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Nomeação de professores (subject)
Educação pública (subject)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 033-04: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Administração dos
Correios para Presidência da Província (1829/1843), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
A transcrição paleográficas dos ofícios da Administração dos Correios para a Presidência da Província
compreende o período de 1829 a 1843, e aborda assuntos como: nomeação e exoneração de cargos,
criação de agências nos municípios, solicitação de aumento nas gratificações, falecimento de
funcionários, solicitação de mapas dos trajetos dos correios, concessão de licenças e informações sobre
as receitas e despesas.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Gonçalves, Elisabety (subject)
Funcionalismo público (subject)
Serviço postal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 034-01: Índice onomástico das séries documentais: passaportes
e carteiras de identidades de estrangeiros e brasileiros do fundo da Secretaria de
Segurança Pública (1920/1993)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
As Séries documentais Passaportes e Carteiras de Identidades de Estrangeiros e Brasileiros, emitidas
em Santa Catarina e em outros Estados da Federação, foram recolhidos ao Arquivo Público do Estado
de Santa Catarina em 02 de setembro de 2014, provenientes da Gerencia do Instituto Geral de Perícia
– IGP, da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, totalizando 463 documentos, abrangendo
o período de 1920 a 1993. As datas de nascimentos das pessoas compreendem o período de 1861 a
1974. Foi elaborado o Índice onomástico que está representado pelo Sobrenome, Nome, profissão,
naturalidade/nacionalidade, filiação, data de nascimento e data de expedição do documento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Imigrantes (subject)
Genealogia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 034-02: Transcrição paleográfica das Correspondências dos
Arciprestes e Vigários para Governo da Capitania e Presidência da Província
(1785/1830)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente às “Correspondências dos Arciprestes e Vigários para
Governador da Capitania e Presidente da Província de Santa Catarina” do período de 1785 a 1830.
As correspondências abordam os seguintes assuntos: relatos de como se encontram as freguesias e
vilas, remessa de estatística (mapas) com o número de habitantes nas vilas, solicitação de pagamento
de côngruas, doação de côngruas, indicação de nomeação de cargos, remessa de listas com nomes de
freguesias, arraiais, capelas e curados existentes em determinados distritos, relatos de fatos ocorridos
nas vilas (intrigas entre Câmara Municipal e Vigário), solicitação de consertos de estradas e ajuda com
donativos para suprir as despesas da Província, nova ordem sobre testamentos e ajuda para concluir
obras (igreja e cemitério).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração municipal (subject)
Mapa da população (subject)
Censo da população (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Obras públicas (subject)
Heranças (subject)
Vacinação (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 034-03: Transcrição paleográfica das Cartas Régias Imperiais
(1703/1831)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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As Cartas Régias constituem respostas do Príncipe Regente a consultas de seus súditos,
nas quais determina as providências a serem adotadas nos vários casos que lhes são
submetidos: medidas administrativas concretas, nomeações de autoridades, declarações
de guerra e medidas sobre sua condução, instituições de impostos, etc. Este Instrumento
de Pesquisa referente às “Cartas Régias Imperiais” que abrangem o período de
1703-1758/1759-1761-1763/1765-1770-1774-1788-1805-1810-1812-1817/1825-1831. As Cartas
Régias abordam alguns assuntos como: nomeações de autoridades, pagamentos de precatórios, prisão
de súditos por prevaricação contra o rei, nascimentos de príncipes e princesas, ordem para criação
de muares, contrato da pescaria de baleias, vigilância e defesa da Ilha, vigilância em relação ao
contrabando de diamantes, concessão do Hábito da Ordem de Cristo, criação de cargos, vigilância em
relação ao contrabando de pólvora estrangeira, celebração do casamento de Dom Pedro I com Carolina
Josefa Leopoldina, Criação da Intendência da Marinha.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Ghanem, Valéria Gouvêa (subject)
Administração pública (subject)
Caça às baleias (subject)
Fortalezas (subject)
Intendência da Marinha (subject)
Movimento dos portos (subject)
Tesouro público (subject)
Fazenda Ultramarina (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 034-04: Índice onomástico dos Requerimentos de Concessões de
Terras da Diretoria de Terras e Colonização (1913/1923), v. 10
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Neste volume foi organizada a Série documental Requerimentos da Diretoria de Terras e Colonização
do período de 1913 a 1920 e o ano de 1923. Os Requerimentos tratam, na sua maioria, das concessões
de terras do Estado aos colonos imigrantes. No entanto, encontramos Requerimentos que não se
tratam de concessões de terras e achamos melhor descrevê-los ao final deste Índice, trocando o campo
da Localidade pelo campo Assunto. Também encontramos nesses códices/volumes outros tipos de
documentos, tais como: Declarações, Recibos de Pagamentos (Emolumentos), Designação de Lotes
de Terras, Abaixo-assinados, Traslado, Edital e Cópia de Edital, Certidão, Contrato, Procuração,
Atestados e outros, todos esses anexos ao Requerimento.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Silva, Eduardo Pierri da (subject)
Colonização (subject)
Terras públicas (subject)
Imigração (subject)
Concessão de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 034-05: Transcrição paleográfica dos Ofícios dos Juízos Ordinários
para Governo da Capitania e Presidência de Província (1787/1825)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
A transcrição paleográfica ora apresentada corresponde a subsérie documental Ofícios dos Juízes
Ordinários de Desterro e Laguna para o Governo da Capitania e Presidência da Província, referente
aos anos 1787 a 1825. A documentação aqui transcrita é produto da atuação dos juízes ordinários na
aplicação da justiça local. São ofícios encaminhados ao Governo da Capitania e, após setembro de
1822, ao Presidente da Província pelos Juízes de Laguna e Desterro informando sobre as deliberações
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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tomadas nas áreas da manutenção da ordem pública, da defesa da jurisdição real, da contenção dos
abusos dos poderosos, da cobrança de impostos para a Fazenda Real, da fiscalização dos contratos
arrematados, dos julgamentos de primeira instância realizados etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Wollf, Juçara Nair (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
Movimento dos portos (subject)
Poder Judiciário (subject)
Policiamento (subject)
Fortalezas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 035-01: Índice onomástico dos Requerimentos para Presidência da
Província (1873/1889), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos requerimentos para a Presidência da Província compreende o período de
1873, 1876 e de 1883 a 1889, e está representado pelo Sobrenome, Nome (e cargo) do requerente,
minuta do assunto, local e data do documento. Os documentos tratam na sua maioria de requerimentos
de cartas de naturalização como cidadão brasileiro, concessão de terras, concessão para exploração
de loterias na Província, pagamento de vencimentos, gratificações e ajuda de custo dos funcionários
públicos, pagamento de consertos e construções de obras públicas, pagamento do sustento dos presos
pobres, criação de escolas, isenção de impostos, pedido de nomeação, remoção, exoneração, licença
médica e férias, pedido de perdão e/ou comutação de pena dos presos das cadeias públicas do Estado
etc.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Leal, Mayara Lacerda (subject)
Espírito Santo, Greycielly Mative do (subject)
Naturalização (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Obras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Loterias (subject)
Cadeias públicas (subject)
Educação pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Administração pública (subject)
Administração prisional (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 035-02: Índice onomástico dos Requerimentos para Governo do
Estado (1889/1896), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos requerimentos para o Governo do Estado compreendendo o período de 1889
a 1896, e está representados pelo Sobrenome, Nome (e cargo) do requerente, minuta do assunto,
local e data do documento. Os documentos tratam na sua maioria de requerimentos de cartas de
naturalização como cidadão brasileiro, concessão de terras, pagamento de vencimentos, gratificações
e ajudas de custos dos funcionários públicos, pagamentos de subvenções, pagamento do sustento dos
presos pobres, isenção de impostos, pagamento de consertos e construções de obras públicas, pedido
de nomeação, remoção, exoneração, licença médica, férias e aposentadoria, licença para mudança de
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nome, matrícula por conta do Estado nas escolas, vagas em instituições psiquiátricas, pedido de perdão
e/ou comutação de pena dos presos das cadeias públicas do Estado etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Andrade, Anderson do Nascimento (subject)
Naturalização (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Obras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Cadeias públicas (subject)
Educação pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Administração pública (subject)
Administração prisional (subject)
Instituições psiquiátricas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 035-03: Índice onomástico dos Requerimentos para Governo do
Estado (1897/1910), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos requerimentos para o Governo do Estado compreendendo o período de 1897
a 1910, e está representados pelo Sobrenome, Nome (e cargo) do requerente, minuta do assunto,
local e data do documento. Os documentos tratam na sua maioria de requerimentos de cartas de
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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naturalização como cidadão brasileiro, concessão de terras, pagamento de vencimentos, gratificações
e ajudas de custos dos funcionários públicos, pagamentos de subvenções, pagamento do sustento dos
presos pobres, isenção de impostos, pagamento de consertos e construções de obras públicas, pedido
de nomeação, remoção, exoneração, licença médica, férias e aposentadoria, licença para mudança de
nome, matrícula por conta do Estado nas escolas, vagas em instituições psiquiátricas, pedido de perdão
e/ou comutação de pena dos presos das cadeias públicas do Estado etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Andrade, Anderson do Nascimento (subject)
Naturalização (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Obras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Cadeias públicas (subject)
Educação pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Administração pública (subject)
Administração prisional (subject)
Instituições psiquiátricas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 035-04: Índice onomástico dos Requerimentos para Governo do
Estado (1911/1971), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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O índice onomástico dos requerimentos para o Governo do Estado compreendendo o período de 1911
a 1930, os anos de 1948, 1962, e 1966/1971, e está representados pelo Sobrenome, Nome (e cargo) do
requerente, minuta do assunto, local e data do documento. Os documentos tratam na sua maioria de
requerimentos de cartas de naturalização como cidadão brasileiro, concessão de terras, pagamento de
vencimentos, gratificações e ajudas de custos dos funcionários públicos, pagamentos de subvenções,
pagamento do sustento dos presos pobres, isenção de impostos, pagamento de consertos e construções
de obras públicas, pedido de nomeação, remoção, exoneração, licença médica, férias e aposentadoria,
licença para mudança de nome, matrícula por conta do Estado nas escolas, vagas em instituições
psiquiátricas, pedido de perdão e/ou comutação de pena dos presos das cadeias públicas do Estado etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Andrade, Anderson do Nascimento (subject)
Naturalização (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Obras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Cadeias públicas (subject)
Educação pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Administração pública (subject)
Administração prisional (subject)
Instituições psiquiátricas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 035-05: Índice onomástico dos Requerimentos para Intervenção
Federal (1931/1946)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2021 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos requerimentos para a Intervenção Federal do período de 1931 a 1933, 1941 e
de 1944 a 1946, está representado pelo Sobrenome, Nome (e cargo) do requerente, minuta do assunto,
local e data do documento. Os documentos tratam na sua maioria de requerimentos de pagamento de
vencimentos e gratificações dos funcionários públicos, pagamento de subvenção para escola, isenção
de impostos, pedido de nomeação, remoção, exoneração, licença médica, férias e aposentadoria,
licença para mudança de nome e de matrícula por conta do Estado nas escolas etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Campos, Paulo Henrique (subject)
Educação pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 036-01: Transcrição paleográfica dos Ofícios dos Juízos de Fora
para Governo da Capitania e Junta Governativa Provisória (1814/1822), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Ofícios do Juízes de Fora para Governador da Capitania e
Junta Governativa Provisória” do período de 1814 a 1822. Os ofícios abordam os seguintes assuntos:
processos verbais, relação de casas ocupadas, relação de gêneros alimentícios, fugas de presos,
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devassas de homicídios, resistência e ofensa à justiça e a seus oficiais, pequenos furtos, relação/lista de
passageiros.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Neves, Larissa Duarte (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Poder Judiciário (subject)
Segurança Pública (subject)
Cadeias públicas (subject)
Fortalezas (subject)
Terras públicas (subject)
Escravos (subject)
Movimento dos portos (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 036-02: Transcrição paleográfica das Correspondências dos Juízos
Municipais e de Órfãos para Presidência da Província (1887)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Este instrumento transcreve as correspondências dos Juízos Municipais e de Órfãos para Presidência
da Província do ano de 1887 e aborda assuntos como: nomeações de cargos políticos, classificação
de escravos, transferências de menores, investigação de formação acadêmica, inventários e heranças,
entre outros.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Hammes, Ingrit (subject)
Petry, Raquel (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Luiza Morgana Klueger (subject)
Poder Judiciário (subject)
Escravos (subject)
Heranças (subject)
Inventários (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 036-03: Transcrição paleográfica dos Ofícios dos Juízos
Comissariados para Presidência da Província (1887/1889)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Ofícios dos Juízes Comissários para Presidência da
Província” do período de 1887 a 1889. As correspondências abordam assuntos como: nomeação e
exoneração de cargos, medições de terrenos, requerimentos de legitimação de posseiros, solicitação da
coleção de leis referente às terras do Estado, exploração de minas e solicitação de terras devolutas.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Medição de terras (subject)
Agrimensor (subject)
Engenheiro (subject)
Florianópolis (place)
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Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 036-04: Transcrição paleográfica dos Ofícios dos Juízos de Fora
para Junta Governativa Provisória e Presidência da Província (1823/1832), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Ofícios do Juízes de Fora para Junta Governativa
Provisória e Presidência da Província do período de 1823 a 1832 . Os ofícios abordam os seguintes
assuntos: processos verbais, solicitação de aposentadoria, prisões, cobrança de impostos sobre
farinha de mandioca, licença de embarcações, curais para apanhar peixes, prestações de contas de
embarcações, proibição da passagem de gado por certas ruas de Desterro, criação da Intendência Geral
de Polícia, nomeações de juízes, eleições na Câmara, distribuição de carne ao povo, construção de
estradas, receitas e despesas da Câmara, remessa de auto de inquirição, convocação para depoimentos,
fiscalização das cadeias da vila, prestação de contas de navios estrangeiros, desordens causadas por
escravos, motim de colonos, envio de presos à corte, aluguel de casas para servir de quartel.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Terras públicas (subject)
Medição de terras (subject)
Funcionalismo público (subject)
Cadeias públicas (subject)
Movimento dos portos (subject)
Intendência Geral de Polícia (subject)
Obras públicas (subject)
Poder Judiciário (subject)
Poder Legislativo (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
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Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Inventários (subject)
Heranças (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 037-01: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Ministério do
Império para Presidência da Província (1860/1861)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Parte desse fundo, o volume transcrito abaixo é composto por cento e um ofícios remetidos pela
Repartição Geral das Terras Públicas para o Presidente da Província no biênio de 1860 e 1861,
relativos a seis núcleos coloniais da Província de Santa Catarina: Colônia Blumenau; Colônia Dona
Francisca; Colônia do Itajaí; Colônia Militar de Santa Thereza e filial de Santa Maria; Colônia
Teresópolis; e Colônia Santa Izabel. Dentre os assuntos tratados nesses documentos cabe destacar:
suplementação de recursos pagos pelo Governo Imperial à Sociedade Colonizadora de Hamburgo;
instruções para o estabelecimento de imigrantes vindos da Europa nas referidas colônias; listagens
dos imigrantes que chegariam nessas colônias, detalhando em grande parte nome, sobrenome, idade
e lugar de origem dos mesmos; concessão de crédito aos colonos e solicitação de demonstrativo
de dívidas; disponibilização de subsídios para a atividade de loteamento das terras das colônias;
financiamento de infraestrutura nos núcleos coloniais e da construção de vias de acesso aos mesmos;
inventário da venda de terras; produção cartográfica; demarcação de terras devolutas; combate à
devastação de matas e terra públicas; detalhamento da penalização a ser imposta aqueles que se
apossarem de terras devolutas e derrubarem vegetação e/ou promoverem queimadas nessas áreas;
nomeação e desligamento de funcionários; concessão de licença para funcionários; instruções de como
devem proceder os funcionários e solicitação da relação das atividades realizadas por eles.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Souza, Rodrigo de (subject)
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Terras públicas (subject)
Medição de terras (subject)
Funcionalismo público (subject)
Obras públicas (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Colônias (subject)
Sociedade Colonizadora de Hamburgo (subject)
Imigração (subject)
Correspondência oficial (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 037-02: Índice onomástico dos Registros de Sesmarias do Governo
da Capitania (1753/1825)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos Registros de Sesmarias do Governo da Capitania de Santa Catarina abrange
o período de 1753 a 1825, sendo que os volumes dos anos de 1773/1788 e 1787/1825, são reproduções
(cópias) dos registros que se encontram na seção administrativa do Arquivo Nacional do Rio de
Janeiro. Os volumes de 1753/1806, 1806/1814 e 1815/1823, pertencem a Série Registros de Sesmarias
do Fundo do Governo da Capitania de Santa Catarina, sob custodia deste Arquivo Público. O índice
está representado pelo sobrenome, nome do proprietário da sesmaria, local, ano, número de braças e da
página.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Prazeres, Leda Maria D'avila da Silva (subject)
Leal, Mayara Lacerda (subject)
Terras públicas (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 126

IPESQ
•
•
•
•
•
•
•

Instrumentos de Pesquisa
Medição de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Imigração (subject)
Concessão de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 037-03: Índice onomástico dos Requerimentos para Secretaria do
Interior e Justiça (1899/1948)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos Requerimentos para a Secretaria do Interior e Justiça está representado pelo
sobrenome, nome dos requerentes acompanhados do cargo que ocupam, assunto, local e data. Neste
volume foi organizada a Série Requerimentos, do período de 1899 a 1938 e de 1940 a 1941, e os
anos de 1944 e 1948. Os requerimentos tratam na sua maioria de pedidos feitos pelos funcionários
públicos do Estado ao Secretario do Interior e Justiça, como por exemplo, férias, licenças, exoneração,
nomeação, pagamentos de gratificações e de ajuda de custo, e ainda, permissão para praticar nas
escolas do Estado, matricula por conta do Estado no Instituto Polytechnico, isenção do pagamento de
multas, pagamento de serviços e materiais fornecidos ao Estado por empresas e profissionais etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Leal, Mayara Lacerda (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Instituto Politécnico (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Administração pública (subject)
Florianópolis (place)
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Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 037-04: Transcrição paleográfica dos Registros de Imóveis dos
proprietários do Campo do Manejo – Juízo de Fora (1817)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
A transcrição paleográfica dos Registros de Imóveis dos proprietários do Campo do Manejo - Juízo
de Fora compreende o ano de 1817. Os documentos transcritos tratam-se de registros de terrenos
e seus respectivos proprietários, contendo, também, Traslados de Provisão solicitando a medição,
demarcação e tombo para rocio (roça antiga, convertida em capinzal) e patrimônio da Câmara da Ilha
de Desterro, medidas e valores pagos para esses serviços.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Krueger, Julia (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Desterro (subject)
Medição de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Registro de imóvel (subject)
Concessão de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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IPESQ-APESC_IP 037-05: Transcrição paleográfica dos Registros de Sesmarias do
Governo da Capitania (1753/1806)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
A transcrição paleográfica dos Registros de Sesmarias do Governo da Capitania de Santa Catarina
abrange o período de 1753 a 1806. A transcrição paleográfica está inicialmente representada pelo
índice onomástico remissivo com o sobrenome, nome do proprietário da sesmaria, página do códice
e página do instrumento de pesquisa. Posteriormente, apresenta-se a transcrição propriamente dita do
códice de Sesmaria.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Terras públicas (subject)
Medição de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Imigração (subject)
Concessão de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 038-01: Transcrição paleográfica das Correspondências do
Ministério da Guerra para Governo do Estado (1890)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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O período de 1890 foi unido em dois volumes. Os originais se apresentam da seguinte forma:
Ministério da Guerra de Janeiro a Junho 1890 v.01 e Ministério da Guerra de Julho a Dezembro
1890 v.02. As correspondências abordam os seguintes assuntos: promoções e nomeações de cargos,
uniformes do exército, transferências e licenças de funcionários, remessa de materiais e medicamentos,
guias de socorrimento para soldados, despesas do ministério, remessa de patentes e certidões e
julgamento de funcionários.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Bastos, Vinícius Lino (subject)
Funcionalismo público (subject)
Exército (subject)
Tesouro público (subject)
Patentes militares (subject)
Fortalezas (subject)
Hospital Militar (subject)
Enfermaria Militar (subject)
Depósito de Artigos Bélicos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 038-02: Transcrição paleográfica das Correspondências do
Ministério da Guerra para Governo do Estado (1891/1915)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
O período de 1891 a 1910 e 1912 a 1915 foi unido em dois volumes. Os originais se apresentam da
seguinte forma: Ministério da Guerra de 1891 e 1892, v.03 e Ministério da Guerra de 1893 a 1910
e 1912 a 1915, v.04. As correspondências abordam os seguintes assuntos: promoções e nomeações
de cargos, uniformes do exército, transferências e licenças de funcionários, remessa de materiais e
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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medicamentos, guias de socorrimento para soldados, despesas do ministério, remessa de patentes e
certidões e julgamento de funcionários.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Bastos, Vinícius Lino (subject)
Funcionalismo público (subject)
Exército (subject)
Tesouro público (subject)
Patentes militares (subject)
Fortalezas (subject)
Hospital Militar (subject)
Enfermaria Militar (subject)
Depósito de Artigos Bélicos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 038-03: Transcrição paleográfica dos Avisos do Ministério do
Império para Governo da Capitania (1808/1813), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
O primeiro volume transcrito compreende o período de 1808 a 1813 e contém assuntos como:
nomeação de cargos, comércio e tratado com nações amigas, remessa de farinha para a corte,
conservação de estradas, envio de sementes de linho cânhamo, expulsão de bugres na região de Lages,
bloqueio imposto às ilhas de Java e Molucas, arrecadação de donativos para resgate de cativos em
Argel, imigração, falecimento de familiares de Dom João VI, arrecadação de donativos aos cofres do
Banco do Brasil.
Language of the material:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Obras públicas (subject)
Indígenas (subject)
Imigração (subject)
Imigrantes (subject)
Movimento dos portos (subject)
Banco público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 038-05: Transcrição paleográfica dos Avisos do Ministério do
Império para Presidência da Província (1825/1829), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
O terceiro volume transcrito compreende o período de 1825 a 1829 e contém assuntos como: criação
de Correios, requerimentos de terras, remessa de publicações, solicitação de relatórios sobre educação,
envio de esmolas para Jerusalém, abertura de estradas, envio de produtos ao Museu Nacional,
solicitação de títulos, remessa de gêneros de primeira necessidade para o nordeste, instalação da
Assembleia Geral Constituinte, falecimento da Imperatriz Leopoldina, chegada do Imperador à
Desterro, remessa de pus vacínico, iluminação da Corte, remessa de materiais bélicos, relação de
hospitais, casas de órfãos, expostos e de caridade.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Obras públicas (subject)
Imigração (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Imigrantes (subject)
Movimento dos portos (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Eleição (subject)
Exército (subject)
Imprensa (subject)
Indígenas (subject)
Educação pública (subject)
Correios (subject)
Hospitais (subject)
Assembleia Constituinte (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 039-01: Inventário analítico dos Registros de Correspondências
Recebidas pelo Governador/Comandante das Armas de Santa Catarina (1822/1831), v.
1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os cargos de Governadores ou Comandantes das Armas foram instituídos nas províncias da colônia a
partir de 1821, com a incumbência de administrar e organizar as forças militares. Sua criação é fruto
das transformações feitas pelas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, instaladas em
Portugal após o movimento liberal iniciado em agosto de 1820 na cidade do Porto, visando recuperar
a posição portuguesa no cenário europeu e reconquistar a hegemonia política do Reino no império
luso-brasileiro. Uma das principais medidas tomadas pelas Cortes foi à alteração das formas de
Governo das Capitanias, com a criação das Juntas Provisórias e dos Governadores/comandantes das
Armas subordinados diretamente a Portugal. O Inventário analítico dos registros de correspondências
recebidas pelo Governador/Comandante das Armas está representado por verbetes que descrevem os
documentos, e são compostos dos seguintes dados: destinatário (nome e o cargo); minuta do assunto;
data (dia, mês e ano); e número da página. Neste volume 1 foi inventariada a Subsérie Registros de
Correspondências Recebidas, do período de 1822 a 1831.

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Krueger, Julia (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Imigração (subject)
Imigrantes (subject)
Movimento dos portos (subject)
Exército (subject)
Indígenas (subject)
Hospital Militar (subject)
Enfermaria Militar (subject)
Cadeias públicas (subject)
Patentes militares (subject)
Escravos (subject)
Epidemia (subject)
Fortalezas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 039-02: Inventário analítico dos Registros de Correspondências
Recebidas pelo Governador/Comandante das Armas de Santa Catarina (1831/1834), v.
2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os cargos de Governadores ou Comandantes das Armas foram instituídos nas províncias da colônia a
partir de 1821, com a incumbência de administrar e organizar as forças militares. Sua criação é fruto
das transformações feitas pelas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, instaladas em
Portugal após o movimento liberal iniciado em agosto de 1820 na cidade do Porto, visando recuperar
a posição portuguesa no cenário europeu e reconquistar a hegemonia política do Reino no império
luso-brasileiro. Uma das principais medidas tomadas pelas Cortes foi à alteração das formas de
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Governo das Capitanias, com a criação das Juntas Provisórias e dos Governadores/comandantes das
Armas subordinados diretamente a Portugal. O Inventário analítico dos registros de correspondências
recebidas pelo Governador/Comandante das Armas está representado por verbetes que descrevem os
documentos, e são compostos dos seguintes dados: destinatário (nome e o cargo); minuta do assunto;
data (dia, mês e ano); e número da página. Neste volume 2 foi inventariada a Subsérie Registros de
Correspondências Recebidas, do período de 1831 a 1834.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Krueger, Julia (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Imigrantes (subject)
Exército (subject)
Hospital Militar (subject)
Cadeias públicas (subject)
Patentes militares (subject)
Escravos (subject)
Fortalezas (subject)
Policiamento (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 039-03: Inventário analítico dos Registros das Correspondências
Recebidas pelos Comandantes de Navios e Outros (1863/1879)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Registros de Correspondências Recebidas pelos Comandantes
de Navios e Outros, do período de 1863 a 1879. Encontramos nesse códice/volume documentos
encaminhados pelos Vice-presidentes da Província e Secretário da Presidência para os Comandantes
de Navios e outros. O lugar de origem dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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maioria de assuntos administrativos relativos à Marinha, como por exemplo: nomeação e exoneração
de cargos, fornecimento de gêneros para os navios, conserto de embarcações, transporte de colonos,
imigrantes, autoridades e náufragos, transporte de arsenal de guerra e do corpo militar por ocasião da
Guerra do Paraguai, recrutamento para a Companhia de Aprendizes Marinheiros, transporte das malas
do correio, transporte de dinheiro, ouro e prata para o Tesouro Nacional, transporte de presos, socorros
às embarcações naufragadas na costa da província, inspeção de saúde nas embarcações, quarentena dos
navios, criação de enfermaria de marinha etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Imigrantes (subject)
Exército (subject)
Hospital Militar (subject)
Cadeias públicas (subject)
Patentes militares (subject)
Escravos (subject)
Fortalezas (subject)
Policiamento (subject)
Enfermaria Militar (subject)
Naufrágios (subject)
Escola de Aprendizes Marinheiros (subject)
Epidemia (subject)
Movimento dos portos (subject)
Correios (subject)
Tesouro público (subject)
Guerra do Paraguai (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 040-01: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Escola de
Aprendizes Marinheiros para Presidência da Província (1885/1887), v. 1
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
O fundo documental da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina é composto por 4
volumes, que abrangem o período de 1885/1890. Deste fundo, da série correspondências, a subsérie
Ofícios da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para Presidência da Província, é o
primeiro volume transcrito (1885/1887) e contém assuntos como: nomeação de cargos, dificuldades
da escola em continuar à bordo da barca São Francisco, alistamento e inspeção de saúde dos alunos,
passagens de marinheiros para a Corte em paquetes das Companhias de Navegação, regulamento
da escola, desligamento de alunos, propostas para fornecimento de materiais e medicamentos,
falecimentos de marinheiros, movimento nosológico da Enfermaria (relatórios sobre doenças que
acometiam os aprendizes marinheiros), condições higiênicas do estabelecimento e comissão para
formar o Conselho de Compras da escola.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Exército (subject)
Enfermaria Militar (subject)
Epidemia (subject)
Hospitais (subject)
Educação pública (subject)
Tesouro público (subject)
Movimento dos portos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 040-02: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Escola de
Aprendizes Marinheiros para Presidência da Província (1888), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Scope and content:
O fundo documental da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina é composto por 4
volumes, que abrangem o período de 1885/1890. Deste fundo, da série correspondências, a subsérie
Ofícios da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para Presidência da Província,
é o segundo volume transcrito (1888) e contém assuntos como: nomeação de cargos, inspeção e
alistamento de saúde de alunos, passagens de marinheiros para a Corte em paquetes das Companhias
de Navegação, propostas para fornecimento de materiais, medicamentos e fardamento, falecimentos
de marinheiros, movimento nosológico da Enfermaria (relatórios sobre doenças que acometiam
os aprendizes marinheiros), reabertura das aulas de ensino elementar e profissional, admissão
de alunos, prisão de marinheiros por indisciplina, troca de comando, consertos de armações das
macas (dormitório), conserto de embarcações, conserto nos encanamentos de água e na bomba de
pressão, transferência de funcionários da Marinha, remessa de orçamentos, remessa de contrato dos
fornecedores, remessa de armas e comissão para formar o Conselho de Compras da Escola.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Exército (subject)
Enfermaria Militar (subject)
Epidemia (subject)
Educação pública (subject)
Tesouro público (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 040-03: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Escola de
Aprendizes Marinheiros para Presidência da Província (1889), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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O fundo documental da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina é composto por 4
volumes, que abrangem o período de 1885/1890. Deste fundo, da série correspondências, a subsérie
Ofícios da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para Presidência da Província,
é o terceiro volume transcrito (1889) e contém assuntos como: nomeação de cargos; inspeção e
alistamento de saúde de alunos e funcionário da Marinha; passagens de marinheiros para a Corte
em paquetes das Companhias de Navegação; propostas para fornecimento de materiais, fardamento
e calçados; movimento nosológico da Enfermaria (relatórios sobre doenças que acometiam os
aprendizes marinheiros); solicitação de licenças; remessa de relatório anual; conserto das latrinas da
escola; autorização para obras na escola e transferência de funcionários da Marinha.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Exército (subject)
Enfermaria Militar (subject)
Epidemia (subject)
Educação pública (subject)
Tesouro público (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 041-01: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Chanceler Mor
da Corte e Império do Brasil para Junta Governativa Provisória e Presidência da
Província (1821/1830)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
O Arquivo Público do Estado de Santa Catarina possui apenas um volume dos “Officios do
Chenceller-Mór do Estado de 1821 a 1830”; ou seja Ofícios do Chanceler mor da Corte e Império
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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do Brasil para Junta Governativa Provisória da Província/Presidente da Província de Santa Catarina.
Estes documentos versam sobre a remessa de exemplares, em sua grande maioria de Diplomas,
Leis e Decretos, encaminhados pelo Chanceler mor da Corte Pedro Machado de Miranda Malheiro
(Monsenhor Miranda) à Junta Governativa Provisória/Presidente da Província de Santa Catarina.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Bastos, Vinícius Lino (subject)
Relação exteriores (subject)
Correspondência oficial (subject)
Constituição Portuguesa (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 041-02: Índice onomástico dos Contratos do Tesouro Provincial e
Tesouro do Estado/Procuradoria Fiscal do Estado (1885/1977)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos Contratos do Tesouro Provincial e Tesouro do Estado de Santa Catarina/
Procuradoria Fiscal do Estado está representado pelo nome completo do contratante, o número do
volume e da(s) página(s) em que se encontram os termos dos contratos celebrados com a Presidência
da Província/Governo do Estado. Neste volume foi organizada a Série documental Contratos, do
período de 1885 a 1891 e de 1903 a 1977, compreendendo 25 livros e mais 2 volumes correspondentes
aos índices (Manuscritos). Os livros estão ordenados por volumes de n. 02 e de n. 05 a 28. Não
constam no acervo desta instituição os livros de número 01, 03, 04 e 29. Encontramos nessa série
documental os termos de contratos firmados para realização de diversas obras, prestação de serviços,
concessões de prédios e terrenos, acordos etc.
Language of the material:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Andrade, Anderson do Nascimento (subject)
Bonassa, Mariana Dandolini (subject)
Concessão de terras (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Tesouro público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 041-03: Inventário analítico dos Ofícios Expedidos dos Juízos
Comissariados para Presidência da Província (1856/1879), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
O inventário analítico dos Ofícios Expedidos dos Juízos Comissariados para a Presidência da
Província e Governo do Estado compreende o período de 1856 a 1879, resultando no volume 1. O
inventário está representado por verbetes que descrevem os documentos, e que obedecem a uma certa
normalização utilizada pelos Arquivos e são compostos dos seguintes dados: tipo documental; autor
(nome e o cargo); destinatário (nome e o cargo); assunto; local (lugar onde está datado o documento);
data (dia, mês e ano); número da página; e se contém anexo. Neste volume foi organizada a subsérie
documental Ofícios Expedidos dos Juízos Comissariados para a Presidência da Província do período
de 1856 a 1879.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Concessão de terras (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Tesouro público (subject)
Sesmarias (subject)
Terras públicas (subject)
Engenheiro (subject)
Agrimensor (subject)
Fortalezas (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Medição de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 041-04: Inventário analítico dos Ofícios Expedidos dos Juízos
Comissariados para Presidência da Província e Governo do Estado (1880/1892) e dos
Registros de Correspondências Recebidas da Presidência da Província para Juízos
Comissariados (1870/1875), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2019 (date of creation)
Scope and content:
O inventário está representado por verbetes que descrevem os documentos, e que obedecem a uma
certa normalização utilizada pelos Arquivos e são compostos dos seguintes dados: tipo documental;
autor (nome e o cargo); destinatário (nome e o cargo); assunto; local (lugar onde está datado o
documento); data (dia, mês e ano); número da página; e se contém anexo. Neste volume foi organizada
a subsérie documental Ofícios Expedidos dos Juízos Comissariados para a Presidência da Província
e Governo do Estado do período de 1880 a 1897, e dos Registros de Correspondências Recebidas da
Presidência da Província para os Juízos Comissariados do período de 1870 a 1875.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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•
•
•

Instrumentos de Pesquisa
Nunes, Giovania (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Concessão de terras (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Tesouro público (subject)
Sesmarias (subject)
Terras públicas (subject)
Engenheiro (subject)
Agrimensor (subject)
Imigrantes (subject)
Colonização (subject)
Medição de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 042-01: Transcrição paleográfica dos Avisos da Secretaria de
Estado dos Negócios do Império/Ministério do Império para Presidência da Província
(1831/1848)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
Este volume “Avisos da Secretaria de Estado dos Negócios do Império para Presidente da Província”
abrange o período de 1831 a 1848, e contemplam assuntos como: remessas de exemplares de Leis,
Decretos e Falas do Imperador ao Presidente da Província.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Bastos, Vinícius Lino (subject)
Administração pública (subject)
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Correspondência oficial (subject)
Educação pública (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 042-02: Transcrição paleográfica dos Ofícios dos Comissários e
Subcomissários de Polícia para Governo do Estado (1892/1907)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foram transcritas as Séries Correspondência Expedida e Declaração, Subséries Ofícios
e Telegramas dos Comissários e Subcomissários de Polícia para o Governo de Santa Catarina,
abrange o período de 1892 a 1907, e contemplam assuntos como: exoneração de cargos, nomeações
de comissários e subcomissários, aumento de efetivo nas vilas, pedido de armamento, fardamento e
calçados, pagamento de soldos atrasados, prisões, aluguel de casas para servir de quartel, remessa de
contas para serem pagas pelas Coletorias, solicitação de passagens para diligências, fornecimento de
alimentos para praças dos regimentos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Bastos, Vinícius Lino (subject)
Indígenas (subject)
Movimento dos portos (subject)
Funcionalismo público (subject)
Policiamento (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Exército (subject)
Imigrantes (subject)
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Cadeias públicas (subject)
Segurança Pública (subject)
Tesouro público (subject)
Francisco de Paula Pereira - Monge (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 043-01: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Vice-Rei para
Governo da Capitania (1775/1779), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume, os documentos são enviados do Rio de Janeiro pelos vice-reis Marques do Lavradio
(04/11/1769 a 30/04/1778) e por Luis de Vasconcelos e Souza (30/04/1778 a 09/05/1790) para os
governadores da Capitania Pedro Antonio da Gama e Freitas (05/09/1775 a 23/02/1777) e Francisco
de Barros Moraes Araujo Teixeira Homem (05/07/1779 a 07/07/1786). Este Instrumento de Pesquisa
referente aos “Ofícios do Vice-Rei para Governador da Capitania” do período de 1775 a 1777 e
1779. Os ofícios abordam os seguintes assuntos: envio de soldados para os Regimentos de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul; remessa de armamento, fardamento e bandeiras; envio de roupas e
materiais para o hospital militar; nomeações de cargos; envio de escravos para serem empregados
no Real Serviço; remessa de farinha e outros gêneros; remessa de paus de jangada; plano de defesa
da ilha; vinda de pároco para a vila de São Miguel; construção de igreja na Enseada das Garoupas;
solicitação de diversos documentos; relação dos devedores da Fazenda Real; pagamento da folha:
militar, civil e eclesiástica; vinda de freis franciscanos para servirem nas capelanias das fortalezas;
instruções e recomendações para a plantação da cochonilha; cobrança de passagem nos rios Araranguá
e Mampituba .
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Tesouro público (subject)
Exército (subject)
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Hospital Militar (subject)
Escravos (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Obras públicas (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 043-02: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Vice-Rei para
Governo da Capitania (1813/1820), v. 7
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume, os documentos são enviados do Rio de Janeiro pelos vice-reis Conde de Aguiar
(09/06/1813 a 11/12/1816), pelo Conde da Barca (03/01/1817 a 23/05/1817), por Thomaz Antonio de
Villanova Portugal (28/06/1817 a 06/12/1820) para os governadores da Capitania Luís Maurício da
Silveira (09/06/1813 a 22/07/1817) e João Vieira Tovar e Albuquerque (17/11/1817 a 06/12/1820).
Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Ofícios do Vice-Rei para Governador da Capitania”
do período de 1813 a 1820. Os ofícios abordam os seguintes assuntos: nova forma de envio de
correspondências para a corte, transportes de madeira e linho cânhamo para o Arsenal da Marinha,
transporte de víveres para Montevidéo, requerimentos com diversos pedidos como: Hábito da Ordem
de Cristo, isenção do serviço militar, sesmarias; comércio costeiro feito por estrangeiros, reedificação
do trapiche de embarque e desembarque em Desterro, protesto contra a entrada de reses do Rio Grande
do Sul, águas das Caldas da Imperatriz para serem analisadas, elevação do Estado do Brasil a categoria
de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, falecimento de membros da Família Real, comércio
de escravos, proibição de publicações, direitos de naturalização, nomeação de cargos, casamento
de Dom Pedro com Carolina Josefa Leopoldina, fundação da povoação de Ericeiros na Enseada das
Garoupas, projeto do hospital nas águas do Cubatão, roubo de embarcações, licença para pesca de
baleias, fiscalização da carne verde, regimento de saúde, defesa militar, imigração, envio de Decreto e
informações sobre funcionários públicos.
Language of the material:
português do Brasil
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Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Exército (subject)
Hospital Militar (subject)
Escravos (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Obras públicas (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Correspondência oficial (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Sesmarias (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Relação exteriores (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Naturalização (subject)
Imigrantes (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Caça às baleias (subject)
Saúde pública (subject)
Funcionalismo público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 043-03: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Vice-Rei para
Governo da Capitania (1799/1802), v. 5
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume, os documentos são enviados do Rio de Janeiro pelos vice-reis Conde de Rezende
(12/01/1799 a 27/11/1801), Dom Fernando José de Portugal (03/12/1801 a 12/08/1802) para os
governadores da Capitania de Santa Catarina João Alberto de Miranda Ribeiro (12/01/1799 a 1.
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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°/02/1800), Junta Governativa Catarinense (14/11/1800) e Joaquim Xavier Curado (19/11/1800 a
12/08/1802). Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Ofícios do Vice-Rei para Governador da
Capitania” do período de 1799 a 1802. Os ofícios abordam os seguintes assuntos: mapas contendo
informações sobre consumo, produção e exportação de produtos, nomeações de cargos, remessa de
materiais e dinheiro para os Regimentos de Infantaria, plantação de baunilha e linho cânhamo, remessa
de madeira para serem enviadas à Lisboa, viagens marítimas para realização de estudos (França),
guerra entre nações, saques de corsários, remessa de editais e prisão de desertores.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Exército (subject)
Hospital Militar (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Correspondência oficial (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Relação exteriores (subject)
Caça às baleias (subject)
Expedições - Viagens (subject)
Tratado de Paz - Portugal - França (subject)
Revolução Francesa (subject)
Tratado de Badajoz (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 043-04: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Vice-Rei para
Governo da Capitania (1802/1808), v. 6
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Neste volume, os documentos são enviados do Rio de Janeiro pelos vice-reis Dom Fernando José
de Portugal (13/08/1802 a 09/08/1806) e Conde dos Arcos (08/11/1806 a 14/01/1808) para os
governadores da Capitania de Santa Catarina Joaquim Xavier Curado (13/08/1802 a 09/03/1805) e
Dom Luís Mauricio da Silveira (22/05/1805 a 14/01/1805). Este Instrumento de Pesquisa referente aos
“Ofícios do Vice-Rei para Governador da Capitania” do período de 1802 a 1808. Os ofícios abordam
os seguintes assuntos: nomeações de cargos, remessa de materiais e dinheiro para os Regimentos de
Infantaria, remessa de madeira e óleo de peixe para a corte, remessa de remédios para o armazém Real,
pagamentos atrasados da Santa Casa de Misericórdia, envio de sementes de chá para serem cultivadas,
vinda de escravos de Pernambuco sem despacho, remessa de farinha de mandioca para a corte e para
as tropas no Rio Grande do Sul, vigilância nas embarcações estrangeiras, pedidos de licença, relatos
de fatos ocorridos entre marinheiros e soldados na ilha, reparos no trapiche da cidade, reparos em
embarcações estrangeiras, remessa de exemplares de Editais, remessa de dinheiro para pagamento da
folha civil, militar e eclesiástica.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Exército (subject)
Hospital Militar (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Correspondência oficial (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Relação exteriores (subject)
Caça às baleias (subject)
Tratado de Paz - Portugal - França (subject)
Escravos (subject)
Sesmarias (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Naufrágios (subject)
Patentes militares (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
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IPESQ-APESC_IP 043-05: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Vice-Rei para
Governo da Capitania (1782/1789), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume, os documentos são enviados do Rio de Janeiro pelo vice-rei Luis de Vasconcelos e
Souza (30/04/1778 a 09/05/1790) para os Governadores da Capitania Francisco de Barros Moraes
Araujo Teixeira Homem (05/07/1779 a 07/07/1786) e José Pereira Pinto ( 07/07/1786 a 07/01/1791).
Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Ofícios do Vice-Rei para Governador da Capitania”
do período de 1782 a 1789. Os ofícios abordam os seguintes assuntos: envio de soldados para os
Regimentos de Santa Catarina; remessa de fardamento; promoção de militares; fornecimento de
farinha de trigo e mandioca; remessa de madeiras; vinda de clérigos para a província; vinda de
degredados; deserção e baixa de soldados; cultivo do linho cânhamo e coxonilha; contrato das baleias;
Confraria do Senhor Jesus dos Passos; conserto e abertura de estradas; casamento de Dom João e
Carlota Joaquina; envio de correspondências; consertos de Igrejas; mapas das Fortalezas, mapas das
contas da Provedoria; falecimento de Dom Pedro III; envio de pérolas, penas e peles de pássaros para a
Corte.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Krueger, Julia (subject)
Exército (subject)
Hospital Militar (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Correspondência oficial (subject)
Marinha de Guerra (subject)
Relação exteriores (subject)
Caça às baleias (subject)
Escravos (subject)
Sesmarias (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Patentes militares (subject)
Obras públicas (subject)
Expedições - Viagens (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 044-01: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Vice-Rei para
Governo da Capitania (1790/1792), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume, os documentos são enviados do Rio de Janeiro pelos vice-reis Luis de Vasconcelos e
Souza, Manoel Soares Coimbra (Ajudante das Ordens), Conde de Rezende e Gaspar Joze de Mattos
Ferreira Lucena (Ajudante das Ordens) para os governadores da capitania de Santa Catarina Jozé
Pereira Pinto e Manoel Soares Coimbra. Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Ofícios do ViceRei para Governador da Capitania” do período de 1790 a 1792. Os ofícios abordam os seguintes
assuntos: envio de soldados para os Regimentos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; remessa
de materiais bélicos e fardamento para o Regimento e Armazéns Reais, remessa de dinheiro para
pagamento das tropas; nomeações de cargos; relação nominal de oficiais e cópia das promoções
militares; exportação de farinha; remessa de madeiras para a Corte; envio de cartas para o Governador
do Rio Grande; remessa de um sino para Igreja Matriz; envio de receitas para a fabricação de queijos e
plantação de anil e envio de degredados para Desterro.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Exército (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Correspondência oficial (subject)
Relação exteriores (subject)
Escravos (subject)
Sesmarias (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Patentes militares (subject)
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Expedições - Viagens (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Depósito de Artigos Bélicos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 044-02: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Vice-Rei para
Governo da Capitania (1820/1821), v. 8
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume, os documentos são enviados do Rio de Janeiro pelos vice-reis Thomaz Antonio de
Villanova Portugal (07/01/1820 a 27/12/1820), pelo Conde de Palmella (27/12/1820 a 21/02/1821),
por Silvestre Pinheiro Ferreira (27/02/1821 a 18/04/1821), por Carlos Frederico de Paula (30/04/1821
a 29/12/1821) para os governadores da Capitania João Vieira Tovar e Albuquerque (07/01/1820 a
31/07/1821) e Thomaz Joaquim Pereira Valente (13/08/1821 a 29/12/1821). Este Instrumento de
Pesquisa referente aos “Ofícios do Vice-Rei para Governador da Capitania” do período de 1820 a
1821. Os ofícios abordam os seguintes assuntos: nomeações de cargos, concessão de aposentadoria,
concessão de licenças, fortificação da Ilha, perdão por deserção, solicitação de patentes, pagamento
de soldos, relação nominal de militares, promoções, remessa de material para as tropas militares,
concessão de baixa do Serviço Real e mapas da produção, exportação, população e consumo de
gêneros da província.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Exército (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Correspondência oficial (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 152

IPESQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumentos de Pesquisa
Relação exteriores (subject)
Escravos (subject)
Sesmarias (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Patentes militares (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Depósito de Artigos Bélicos (subject)
Imigração (subject)
Colonização (subject)
Mapa da população (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 044-03: Transcrição paleográfica dos Ofícios do Vice-Rei para
Governo da Capitania (1793/1798), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume, os documentos são enviados do Rio de Janeiro pelo vice-rei Conde de Rezende
(11/01/1793 a 21/12/1798) para os governadores da Capitania Manoel Soares Coimbra (11/01/1793
a 10/05/1793) e João Alberto de Miranda Ribeiro (29/06/1793 a 21/12/1798). Este Instrumento de
Pesquisa referente aos “Ofícios do Vice-Rei para Governador da Capitania” do período de 1793 e
1794 e de 1796 a 1798. Os ofícios abordam os seguintes assuntos: concessão de licenças, remessa
de dinheiro para a tropa no Continente do Rio Grande, remessa de madeiras para a Marinha Real,
remessa de amostras de queijo, remessa de cartas ao Continente do Rio Grande, compra de farinha
de mandioca, remessa de armamentos, incorporação de soldados no Regimento da Ilha, pagamento
de salários dos soldados, remessa de pérolas, solicitação de baixa do serviço militar, remessa de altar
portátil, descrição geográfica e topográfica da província, mapa contendo informações de todos os
gêneros que se produz na província, remessa de sementes de linho cânhamo e linho galego, concessão
para construir um templo, nomeações, salga e beneficiamento de carne, uso de uniforme padrão,
estabelecimento de um arsenal da Marinha, promoções militares, cultivo de anil e baunilha e alvará
sobre o contrato da pesca de baleias.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Exército (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Correspondência oficial (subject)
Escravos (subject)
Sesmarias (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Patentes militares (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Caça às baleias (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 044-04: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Inspetoria de
Saúde para Presidência da Província (1863/1875), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
A transcrição paleográfica dos Ofícios da Inspetoria de Saúde para a Presidência da Província
compreende o período de 1863 a 1875 resultando no volume 02. Neste volume contém assuntos
relativos à saúde dentre eles a quarentena de embarcações, solicitação de material para combater
doenças e propagação de vacinas; entrada e saída de embarcações no porto de Desterro. Algumas
informações são apresentadas em tabelas visualizando mapas da vacinação praticada em toda a
província e relatos de como se encontra a saúde dos catarinenses.
Language of the material:
português do Brasil
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Neves, Larissa Duarte (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Movimento dos portos (subject)
Fortalezas (subject)
Escravos (subject)
Vacinação (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Hospitais (subject)
Colônias (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 045-01: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1943/1944), v. 02
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa de
festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange as datas de 1943 a 1944 e
está organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 045-02: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1944/1946), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa de
festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange as datas de 1944 a 1946 e
está organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 045-03: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1946/1947), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa de
festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange as datas de 1946 a 1947 e
está organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 046-01: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1946/1948), v. 5
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa de
festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange as datas de 1946 a 1948 e
está organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 046-02: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1947/1948), v. 6
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa de
festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange as datas de 1947 a 1948 e
está organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
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Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 046-03: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1948/1949), v. 7
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa de
festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange as datas de 1948 a 1949 e
está organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 047-01: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1949), v. 8
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa
de festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange o ano de 1949 e está
organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 047-02: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1949/1950), v. 9
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa de
festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange o período de 1949/1950 e
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está organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 047-03: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1950), v. 10
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2016 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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de festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange o ano de 1950 e está
organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 048-01: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1950/1951), v. 11
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa de
festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange o período de 1950/1951 e
está organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 049-01: Índice geográfico dos Mapas, Plantas e Croquis dentro de
códice/volume (1845/1975)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O Índice Geográfico dos Mapas, Plantas e Croquis dentro dos códices/volumes existentes em alguns
Ofícios (período de 1845/1975) e nos volumes de Memoriais de Lotes livros do Nº 286 ao Nº 337
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(54 volumes – período 1865/1927). O índice está organizado geograficamente de A/Z pelo nome da
localidade.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Silveira, Claudete Maria (subject)
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Obras públicas (subject)
Colônias (subject)
Colonização (subject)
Imigração (subject)
Memoriais de lotes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 049-02: Transcrição paleográfica das Cartas do Vice-Rei para
Câmara Municipal do Desterro (1760/1801)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2002 (date of creation)
Scope and content:
A transcrição paleográfica corresponde as Cartas do Vice Rei para Câmara Municipal do Desterro,
datadas de 1760 a 1801. São Cartas que tratam de assuntos como: o casamento de Dom Pedro I,
nomeações de cargos políticos, aforamentos de terras – sesmarias, proibição do corte de madeiras,
plantação de algodão e outros mantimentos, remessa de alvarás, maior vigilância (descaminho) com
diamantes, falta de mantimentos na vila, falecimento de membros da família real e arrecadação de
donativos para a reedificação da cidade de Lisboa.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Obras públicas (subject)
Sesmarias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Políticos de Santa Catarina (subject)
Policiamento (subject)
Escravos (subject)
Administração municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 049-03: Catálogo do acervo cartográfico do Arquivo Público do
Estado
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Scope and content:
O Catálogo do acervo cartográfico do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina descreve os
mapas, plantas, croquis e projetos acondicionados na mapoteca deste Arquivo Público. O Catálogo
está organizado geograficamente de A/Z pelo nome da localidade e os documentos cartográficos foram
referenciados segundo a NBR 6023/2002. O Catálogo apresenta os seguintes elementos de descrição:
local, número de registro, referência, tipo do material (p = planta; m = mapa), número de exemplares e
observações.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Nunes, Graziela (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Santos, Joanna Koeppe dos (subject)
Plantas (subject)
Mapas (subject)
Croquis (subject)
Projetos (subject)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 050-01: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Inspetoria de
Saúde para Presidência da Província (1843/1862), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2008 (date of creation)
Scope and content:
A transcrição paleográfica se refere aos “Ofícios da Inspetoria de Saúde para Presidente da
Província” datado de 1843 a 1862, e contém assuntos relativos à saúde dentre eles a quarentena
de embarcações, solicitação de material para combater doenças e propagação de vacinas; entrada
e saída de embarcações no porto de Desterro. Algumas informações são apresentadas em tabelas
visualizando mapas da vacinação praticada em toda a província e relatos de como se encontra a saúde
dos catarinenses.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Pagani, Maria Gorete (subject)
Vacinação (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
Movimento dos portos (subject)
Escravos (subject)
Colônias (subject)
Hospitais (subject)
Epidemia (subject)
Florianópolis (place)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 050-02: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Inspetoria de
Saúde para Presidência da Província (1876/1881), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
A Transcrição Paleográfica dos Ofícios da Inspetoria de Saúde para a Presidência da Província
compreende o período de 1876 a 1881. Neste volume contém assuntos relativos à saúde pública dentre
eles a quarentena de embarcações, solicitação de material para combater doenças e propagação de
vacinas; entrada e saída de embarcações no porto de Desterro. Algumas informações são apresentadas
em tabelas visualizando mapas da vacinação praticada em toda a província e relatos de como se
encontra a saúde dos catarinenses.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Vacinação (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
Movimento dos portos (subject)
Escravos (subject)
Colônias (subject)
Hospitais (subject)
Fortalezas (subject)
Epidemia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 050-03: Transcrição paleográfica dos Ofícios da Inspetoria de
Saúde para Presidência da Província (1886), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
A Transcrição Paleográfica dos Ofícios da Inspetoria de Saúde para a Presidência da Província
compreende o ano de 1886. Neste volume contém assuntos relativos à saúde dentre eles a quarentena
de embarcações, solicitação de material para combater doenças e propagação de vacinas; entrada
e saída de embarcações no porto de Desterro. Algumas informações são apresentadas em tabelas
visualizando mapas da vacinação praticada em toda a província e relatos de como se encontra a saúde
dos catarinenses.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Neves, Larissa Duarte (subject)
Vacinação (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
Movimento dos portos (subject)
Hospitais (subject)
Fortalezas (subject)
Imigrantes (subject)
Epidemia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 051-01: Inventário analítico dos Ofícios Expedidos e Recebidos
da Inspetoria de Higiene e Saúde Pública do Estado para Secretaria de Estado dos
Negócios do Interior e Secretaria Geral dos Negócios do Estado (1900/1917)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O Inventário Analítico dos ofícios expedidos e recebidos da Inspetoria de Higiene e Saúde Pública do
Estado para Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e Secretaria Geral dos Negócios do Estado,
compreende o período de 1900 a 1906 e de 1908 a 1917. Os documentos tratam na sua maioria de
assuntos administrativos da Inspetoria, tais como: nomeação e exoneração de funcionários, pagamento
de pessoal e de medicamentos, aplicação de exames para práticos, fiscalização dos estabelecimentos
públicos (Hospedaria de Imigrantes, Matadouro Público do Estreito e Hospital das Caldas do
Cubatão), dos comércios e vendedores ambulantes quanto ao cumprimento do Regulamento Sanitário
Terrestre, aplicação de multas, serviço de profilaxia e de quarentena nos municípios, realização de
inspeção de saúde dos funcionários públicos e outros, vacinação, controle das epidemias de: febre
tifoide, tifo, malária, coqueluche, varíola, úlcera fagedênica, disenteria tropical, febres palustres,
manutenção dos Hospitais de isolamentos nos lugares: Guarazes, Sant´Anna, Santa Cruz e Ratones.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Vacinação (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
Movimento dos portos (subject)
Hospitais (subject)
Fortalezas (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Funcionalismo público (subject)
Hospedaria de Imigrantes (subject)
Epidemia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 051-02: Transcrição paleográfica dos Ofícios das Subdelegacias de
Polícia para Presidência da Província (1851/1853)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
Este Instrumento de Pesquisa referente aos “Ofícios dos Subdelegados de Polícia para Presidente
da Província” do período de 1851 a 1853. Os documentos que abrangem os seguintes assuntos:
nomeações e exonerações de cargos públicos, saúde de funcionários, prisões efetuadas, publicações
de editais, envio e recebimento de leis, problemas familiares, transferência de funcionários, obras
públicas, contrabando de escravos, limites municipais e eleições paroquiais.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Costa, Rita de Cássia (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
Fortalezas (subject)
Funcionalismo público (subject)
Policiamento (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Escravos (subject)
Eleição (subject)
Imigrantes (subject)
Colônias (subject)
Indígenas (subject)
Movimento dos portos (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 051-03: Inventário analítico dos Ofícios Expedidos da Inspetoria
de Higiene e Saúde Pública do Porto para Governo do Estado, Secretaria do Interior e
Justiça e Secretaria Geral dos Negócios do Estado (1890/1919)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
O Inventário Analítico dos ofícios expedidos da Inspetoria de Higiene e Saúde Pública do Porto para
o Governo do Estado, Secretaria do Interior e Justiça e Secretaria Geral dos Negócios do Estado,
compreende o período de 1890 a 1907 e de 1918 a 1919. Os documentos tratam na sua maioria
de assuntos administrativos da Inspetoria, tais como: nomeação e exoneração de funcionários,
pagamento de pessoal e de medicamentos, fiscalização do Matadouro Público do Estreito, Inspetoria
de Lacticínios e Hospital das Caldas do Cubatão, dos comércios e vendedores ambulantes quanto
ao cumprimento do Regulamento Sanitário Terrestre, aplicação de multas, inspeção dos navios,
serviço de quarentena, realização de inspeção de saúde dos funcionários públicos e outros, vacinação,
controle das epidemias de: varíola, disenteria, febres perniciosas, febre amarela, influenza, beribéri,
manutenção dos Hospitais de isolamentos nos lugares: Guarazes, Sant´Anna, Santa Cruz e Ratones.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Krueger, Julia (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
Fortalezas (subject)
Obras públicas (subject)
Imigrantes (subject)
Colônias (subject)
Movimento dos portos (subject)
Vacinação (subject)
Hospitais (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Hospedaria de Imigrantes (subject)
Epidemia (subject)
Correios (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 051-04: Índice geográfico dos Assentamentos da Inspetoria/
Diretoria de Higiene Pública do Estado (1916/1940)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a série documental Assentamentos da Inspetoria/Diretoria de Higiene
Pública do Estado do período de 1916 a 1940, compreendendo 1 códice/volume, e está divido em
três partes: Assentamentos dos Delegados de Higiene e Comissões Hospitalares, Assentamentos dos
Avaliadores e Partidores e Assentamentos dos Delegados e Diretores de Higiene. Para a elaboração
desse instrumento de pesquisa foi consultada a Coleção de Resoluções do período de 1916 a 1940,
comparando as informações dos documentos com as Resoluções informadas. As observações
referentes às Resoluções foram colocadas seguidas de asterisco; as diferenças de grafia e/ou data
verificada na Coleção de Resoluções foi colocada entre parênteses.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Ferreira, Bruno Souza (subject)
Saúde pública (subject)
Hospitais (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Publicações legais (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 056-01: Índice onomástico dos Registros de Vigários (1850/1860)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
Os 63 códices/volumes de Registros de Vigários foram depositados no Arquivo Público do Estado
em 1987, para sua preservação; enquanto que os rolos de microfilme desses, permaneceram na então
Coordenação de Legitimação e Cadastramento de Terras Devolutas – COLECATE, atual Gerência de
Assuntos Fundiários e Fundo de Terras – GEAFU da Secretaria de Estado de Agricultura e Política
Rural. O índice tem por objetivo informar o nome completo dos proprietários das terras, a localidade,
a data, o número de registro dentro de cada códice/volume, o número dos códices/volumes e a página
onde encontra-se a informação. Esta documentação pode ser pesquisada tanto no Arquivo Público do
Estado de Santa Catarina como na Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Concessão de terras (subject)
Terras públicas (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 057-01: Índice onomástico dos Livros de Assentamento do Tesouro
do Estado [18--], v.1
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos livros de assentamento funcional do Tesouro do Estado compreende dois
volumes, e um total de 83 livros que foram transferidos para o Arquivo Público do Estado através
do protocolo n. 62/79, proveniente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de Santa
Catarina, em 09 de julho de 1979, após microfilmagem. A data-limite dos livros de assentamento
é incerta. Ele encontrava-se manuscrito. Para recuperar as informações nos livros se faz necessária
à anotação do nome da pessoa, o número do livro e da página a qual se deseja pesquisa. O livro de
assentamento n. 06 não está disponível para consulta.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Arquivo Permanente, Biblioteca de Apoio e Pesquisa (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Tesouro público (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição. Livro n. 06 sem consulta.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 057-02: Índice onomástico dos Livros de Assentamento do Tesouro
do Estado [18--], v.2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2018 (date of creation)
Scope and content:
O índice onomástico dos livros de assentamento funcional do Tesouro do Estado compreende dois
volumes, e um total de 83 livros que foram transferidos para o Arquivo Público do Estado através
do protocolo n. 62/79, proveniente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de Santa
Catarina, em 09 de julho de 1979, após microfilmagem. A data-limite dos livros de assentamento
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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é incerta. Ele encontrava-se manuscrito. Para recuperar as informações nos livros se faz necessária
à anotação do nome da pessoa, o número do livro e da página a qual se deseja pesquisa. O livro de
assentamento n. 06 não está disponível para consulta.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Supervisão de Arquivo Permanente, Biblioteca de Apoio e Pesquisa (subject)
Funcionalismo público (subject)
Funcionário público (subject)
Tesouro público (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição. Livro n. 06 sem consulta.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 058-01: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1951), v. 12
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa
de festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange o ano de 1951 e está
organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
português do Brasil
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 058-02: Índice geográfico das Atas das Escolas e Grupos Escolares
(1951), v. 13
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Os documentos relativos a Educação são muito pesquisados, por isso elaboramos um Instrumento de
Pesquisa com o intuito de ajudar os pesquisadores. A série escolhida foram as “ATAS”, das Escolas
e Grupos Escolares (ESC/GE), onde há relatos riquíssimos de atividades das Associações Escolares
como: eleição dos conselhos da caixa escolar, reunião pedagógica, plano de aula, biblioteca escolar,
fundação de jornal escolar, liga pró-língua nacional, clube de leitura, clube agrícola, pelotão de saúde,
museu escolar, ata de exames e prova para admissão de professores, exposição escolar, programa
de festa e círculo de pais e professores. Este Instrumento de Pesquisa abrange o ano de 1951 e está
organizado alfabeticamente pelo nome do município, nome da escola/grupo escolar, assunto, ano,
página e volume.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Gonçalves, Elisabety (subject)
Andrade, Tatiane (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Oliveira, Camila Aparecida de (subject)
Pasa, Caroline (subject)
Educação pública (subject)
Biblioteca Escolar (subject)
Pelotão de Saúde (subject)
Clube Agrícola (subject)
Jornal escolar (subject)
Professores (subject)
Associações escolares (subject)
Nomeação de professores (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 060-01: Relação do acervo do Arquivo Histórico do Município de
Florianópolis (1715/1893)
Creator: Arquivo Histórico do Município de Florianópolis
Date: 1996 (date of creation)
Scope and content:
A relação se refere ao acervo de documentos do Arquivo Histórico do Município de Florianópolis,
cuja documentação foi transferida da Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Catarina. O
APESC possui cópia dessa relação para ajudar os usuários com suas pesquisas.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•

Arquivo Histórico do Município de Florianópolis
Arquivo permanente (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Administração municipal (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 060-02: Catálogo de conjuntos documentais do Município de
Florianópolis: Câmara de Desterro/Florianópolis (1715/1965) e Cemitérios Públicos
(1841/1962)
Creator: Arquivo Histórico do Município de Florianópolis
Date: 2004 (date of creation)
Scope and content:
O catálogo se refere ao acervo de documentos do Arquivo Histórico do Município de Florianópolis,
cuja documentação foi transferida pela Universidade Federal de Santa Catarina. Os documentos
abrangem os arquivos da Câmara de Desterro (1726/1828), a Câmara Municipal de Desterro
(1828/1888), Conselho Municipal de Florianópolis (1889/1926), registros de óbitos dos cemitérios
municipais da Ponte (1841/1925), da Santíssima Trindade (1903/1962), e do cemitério das Três
Ponte/Itacorubi (1925/1931). O APESC possui cópia desse catálogo para ajudar os usuários com suas
pesquisas.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Histórico do Município de Florianópolis
Arquivo permanente (subject)
Administração municipal (subject)
Registro civil (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 060-03: Relação dos Livros de Batizados (1751/1999), Casamentos
(1714/1989) e Óbitos (1772/1961) do Arquivo Histórico Eclesiástico de Santa Catarina
Creator: Arquivo Histórico Eclesiástico de Santa Catarina
Date: 1991 (date of creation)
Scope and content:
A relação dos livros de Batizados (1751/1999), de Casamentos (1714/1989) e de Óbitos (1772/1961)
se refere ao acervo de documentos do Arquivo Histórico Eclesiástico de Santa Catarina - Arquivo da
Cúria Metropolitana de Florianópolis. O APESC possui cópia dessa relação para ajudar os usuários
com suas pesquisas.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Histórico Eclesiástico de Santa Catarina
Arquivo permanente (subject)
Registro civil (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 061-01: Catálogo de documentos avulsos manuscritos referentes à
Capitania de Santa Catarina (1717/1827)
Creator: Universidade Federal de Santa Catarina
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
O catálogo de documentos manuscritos avulsos referentes à Capitânia de Santa Catarina se refere ao
acervo do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa em Portugal, e foi elaborado a partir do Projeto
Resgate de Documentação Histórica "Barão do Rio Branco", pela Universidade Federal de Santa
Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de História/Programa de PósArquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Graduação em História em 2000. A documentação constante deste catálogo foi preparada e organizada
sob orientação dos técnicos do Arquivo Histórico Ultramarino e indexada em verbetes/sumário que
constam de microfilmagem pelos professores Maria Bernadete Ramos Flores e Élio Serpa. A revisão
da catalogação foi realizada sob orientação e coordenação do Arquivo Histórico Ultramarino de
Lisboa, sob a direção da Dra. Maria Luisa Abrantes.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidade Federal de Santa Catarina
Serpa, Élio (subject)
Flores, Maria Bernadete Ramos (subject)
Arquivo permanente (subject)
História administrativa de Santa Catarina (subject)
História econômica de Santa Catarina (subject)
História política de Santa Catarina (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição. Acesso por CD-ROM
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 062-01: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Governo da Capitania, Presidência da Província e Junta Governativa Provisória
(1776/1829), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a subsérie Ofícios, do período de 1776 a 1808 e de 1811 a 1829. Os
lugares de origem dos documentos são: Desterro, Laguna, Santo Antônio dos Anjos da Laguna, Villa
de Laguna, Lages, Villa de Lages, São Francisco e Rio de São Francisco. Os documentos tratam na
sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como: eleições, nomeações,
posses, juramentos etc; Cartas Régias, Leis, Avisos, Portarias, Decretos, Atos, Atas, Resoluções,
Regulamentos, Posturas etc; e ainda, da situação das escolas, dos alunos e professores de primeiras
letras e aulas de ensino mútuo; abastecimento de carne; exportação da farinha de mandioca; problema
da falta de água, azeite de peixe e fabricação de moedas; lavoura, comércio e criação de animais; obras
públicas (abertura de caminhos, construção e concerto de estradas, pontes, igrejas etc); fortificação
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dos portos (ataque espanhol); inquisição militar e recrutamento; ataques de índios (Rio Tubarão)
e de bugres (Laguna); assuntos da Marinha; epidemias e vacinas; sesmarias, terras devolutas e
concessão e demarcação de terras; assuntos da Igreja (Vigários); chegada da família Real ao Brasil
(RJ); despovoamento da Vila de São Francisco; criação da Secretaria de Estado dos Negócios da
Justiça (Decreto de 03/07/1822); instalação da Junta Governativa Provisória na Província de SC;
aclamação de D. Pedro I; nascimento da Princesa da Beira; situação dos expostos; independência do
Brasil; descrição dos Rios Tubarão, Capivari, Guaratingauba e Araranguá; constituição do Império do
Brasil e a chegada de um estrangeiro em Lages.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Funcionalismo público (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Fortalezas (subject)
Indígenas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Sesmarias (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Colonização (subject)
Independência do Brasil (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
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File / item list

IPESQ-APESC_IP 062-02: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1830/1833), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1830 a 1833. Encontramos ainda,
documentos datados de 1829 e dois documentos que não correspondem a Subsérie Ofícios, um do
tipo Mapa e outro do tipo Cópia de Ata. Também encontramos nestes códices/volumes documentos
encaminhados para o Secretário do Governo Provincial, Conselheiros do Governo da Província
e para as próprias Câmaras Municipais. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro,
Laguna, Lages, Vila de Lages, São José, São Miguel, Vila de São Miguel, São Francisco, Rio São
Francisco, Vila de São Francisco, Freguesia Nova de Santa Anna, Colônia São Pedro de Alcântara. Os
documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como:
nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções,
Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, da situação das escolas públicas e particulares e dos
alunos e professores de primeiras letras e aulas de ensino mútuo, Comissão de inspeção de escolas
de primeiras letras; vacinação, epidemia de cólera mórbus na França, solicitação de lâminas de pus
vacínico, Comissão de Saúde; comércio de produtos em geral (carne verde, aguardente e farinha de
trigo), matadouros públicos; iluminação pública e festejos; situação das cadeias (presos pobres e dos
escravos presos), Comissão de visita as prisões civis e militares, estabelecimentos públicos de caridade
e Hospital Militar (Regime das Prisões), tratamento dado aos escravos, serviço militar (Guardas
Nacionais); obras públicas; construção de embarcações, navegação e vigilância nos portos, mudança
do Rio Imbahú; demarcação de terras, terrenos de Marinha, sesmarias, limites, separação da Colônia
alemã da Vila de São Miguel, relação de alguns nomes de colonos alemães residentes na Colônia São
Pedro de Alcântara; estabelecimento de Correios; abdicação de D. Pedro I e posse de D. Pedro II; volta
ao Brasil do Duque de Bragança; acontecimentos (Revolução) em Minas Gerais etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Funcionalismo público (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Fortalezas (subject)
Indígenas (subject)
Epidemia (subject)
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Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Sesmarias (subject)
Colonização (subject)
Imigrantes (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Escravos (subject)
Hospital Militar (subject)
Colônias (subject)
Correios (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 062-03: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1833/1836) v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2010 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1833 a 1836. Encontramos ainda,
um documento datado de 1831 e um documento do tipo Ata. E também encontramos nestes códices/
volumes documentos encaminhados para o Vice-Presidente da Província, Secretário do Governo
Provincial. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro, Vila de Laguna, Laguna, Vila de
Lages, Lages, Vila de São José, Vila de São Miguel, São Miguel, Vila de Porto Belo, Porto Belo,
Rio São Francisco. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras
Municipais, tais como: nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Atas, Portarias, Decretos,
Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, da situação das escolas
públicas e particulares e dos alunos e professores de primeiras letras; encaminhamento de lâminas
de pus vacínico, epidemia de cólera mórbus (cidades do Porto, Bremen, Hokolino, Novkeping,
Gottumburgo e Marselle), Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro sobre o tratamento das febres
intermitentes (chamadas “pisões”), Memória escrita por Hercules Bitawiano sobre vacina, inspeção
de saúde nos portos (entrada de embarcações); comércio (fixação do preço da carne verde e da
aguardente para consumo e cobrança de subsídios dos líquidos e panos de algodão); locais para
logradouros públicos; situação das cadeias (segurança, sustento dos presos pobres, obras e reformas),
Comissão de visita as prisões civis e estabelecimentos públicos de caridade; solicitação de escravos
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das nação; alistamento das Guardas Nacionais; obras públicas (lançamento da décima dos prédios
urbanos, melhoramento da estrada de Lages, Morro dos Cavalos, Ponte de Imaruhi, Ponte de Biguaçu,
caminho do Morro do Boi e Curitiba, estrada para Colônia São Pedro de Alcântara etc); terrenos de
Marinha, terras devolutas e demarcação de terras, Patrimônio das Caldas do Sul e do Norte, parecer
sobre os cortes do Rio de Cubatão, retirada de madeira nos logradouros públicos e nas vargens de
Tijuquinhas, caçada aos guarás; Correios; acontecimentos na Província de Minas Gerais; voltado do
Duque de Bragança ao Brasil; estabelecimento das Juntas de Paz; sepultamento de corpos; trabalho de
mineração em Candongas (MG); mapa da população dos Municípios; relação dos expostos; instalação
da Assembleia Legislativa Provincial; posse do Presidente da Província José Mariano de Albuquerque
Cavalcante; roubo de cédulas e chapinhas de cobre; Proclamação; cultura, fábrica e preparação da erva
mate; cultivo da árvore Pinus Sylvestre, receita para evitar ferrugem do trigo etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Funcionalismo público (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Fortalezas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Escravos (subject)
Colônias (subject)
Correios (subject)
Mapa da população (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
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Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 062-04: Transcrição paleográfica dos Ofícios das Câmaras
Municipais para Governo da Capitania (1776/1808)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
A Transcrição paleográfica se refere aos Ofícios das Câmaras Municipais para Governo da Capitania
do período de 1776 a 1808. Este volume possui índice remissivo, que traz um pequeno resumo e
remete a página onde se encontra o documento, facilitando sua busca.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Wollf, Juçara Nair (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Funcionalismo público (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Escravos (subject)
Correios (subject)
Medição de terras (subject)
Arrecadação pública (subject)
Indígenas (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
Revolução Francesa (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
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Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 063-01: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1837/1839), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2010 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1837 a 1839. Encontramos nestes
códices/volumes documentos encaminhados para o Vice-Presidente da Província, Secretário da
Província, Presidente, Secretário e Vereadores das Câmaras, Juízes de Paz e Promotores Públicos. Os
lugares de origem dos documentos são: Desterro, Villa da Laguna, Laguna, Villa de Lages, Lages,
Villa de São José, São Jozé, Villa de São Miguel, Villa de Porto Bello, Porto Belo, Rio São Francisco,
São Francisco, Barra Velha, Curitibanos, Nossa Senhora das Necessidades e Distrito de Itapocoroy.
Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como:
nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Avisos, Atas, Atos, Decretos, Falas, Leis, Portarias,
Posturas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, e ainda, mapas da população; situação das escolas
públicas e particulares e dos alunos e professores de primeiras letras e da educação dos filhos de
escravos; vacinação, epidemias de cólera mórbus, lepra e febre perniciosa (em Nápoles, Egito e
Estados Unidos); cultura do Pinheiro, Pinho da Rússia, Linho (para fabricação de cordas), Araruta
e Palmeira Sagú; comércio (escassez da farinha de mandioca, a venda de pólvora, fiscalização do
gado (qualidade da carne), proibição da exportação do feijão e da farinha de mandioca), padrão de
medidas, a falta da moeda de cobre para troco e Manual do Agricultor; periódico publicado na Corte
da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional; situação das cadeias (obras e reformas) e a situação
dos presos (transferência, sustento e saúde dos presos e escoltas para o trabalho), Guardas Nacionais,
ataque de Bugres, invasão da força rebelde do Rio Grande (Lages e Laguna); obras públicas diversas
(enchentes); terras devolutas, limites, sesmarias, concessão da Ilha do Largo e do Papagaio; formação
da Junta de Paz, e a menção de um americano (Androu Yeates).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Funcionalismo público (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
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Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Escravos (subject)
Colônias (subject)
Mapa da população (subject)
Imigrantes (subject)
Sesmarias (subject)
Indígenas (subject)
República Juliana (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 063-02: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1840/1842), v. 5
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2010 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1840 a 1842. Encontramos ainda,
documentos datados de 1836, 1839, 1843 e 1844 e outros documentos que não correspondem a
Subsérie Ofícios, do tipo Certidão, Comunicado, Cópia de Comunicado, Cópia de Relatório, Petição,
Ata, Pedido e Mapa. Também encontramos nestes códices/volumes documentos encaminhados para
o Vice-Presidente da Província, Secretário do Governo, Vigários, Juiz de Paz e para o Presidente e
Vereados das Câmaras. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro, Laguna, Camboriú, Porto
Belo, Itajaí, São Miguel, São João Baptista do Rio Vermelho, Lages, Vila de São Miguel, Vila de
Porto Belo, Porto Belo, Rio São Francisco, Villa São Francisco, São Francisco, São José, Freguesia
de Nossa Senhora da Penha de Itapocoroy e Itapocoroy. Os documentos tratam na sua maioria de
assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posse, juramentos
etc; Leis, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas
etc, e ainda, da situação das escolas públicas e particulares e dos alunos e professores de primeiras
letras (Mapas); encaminhamento de lâminas de pus vacínico, solicitação de remédios, negros (doença/
hospital de Lázaros), vacinação e enfermidades (Provedor da Saúde); comércio (situação da carne
seca, exportação da farinha de mandioca, milho e feijão e padrão de pesos e medidas); cultivo do
pinho, pinheiro, lusenna e linho canhamo; situação das cadeias (negros, segurança, sustento dos presos
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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pobres, obras e reformas), alistamento e desertores da Guarda Nacional, Comissão de visita as prisões
civis e militares e estabelecimentos públicos de caridade, evacuação dos Portos (forças militares do
Rei francês), anistia aos presos políticos, ocupação da Vila da Laguna (rebeldes de São Pedro do Sul),
independência do Rio Grande do Sul, rebeldes na Província de Minas Gerais, assassinato do Secretário
da Câmara Tenente Coronel Francisco Gonsalves; obras públicas (lançamento da décima dos prédios
urbanos, melhoramento das estradas, construção de pontes, abertura de caminhos, dessecação
de pântanos, esgoto, iluminação pública, reformas etc; regimento dos cemitérios (proibição dos
sepultamentos de corpos em igrejas e catacumbas); terrenos de Marinha, terras devolutas e demarcação
de terras, limites; Administração do Correio; proteção aos religiosos da ordem de menores; Periódico
da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional; Festejos da comemoração da maioridade de Sua
Majestade Imperial ao trono e comemoração de Corpus Christis; restabelecimento da saúde de Dom
Pedro II (ataque); situação dos escravos e dos expostos; Minas de carvão; Galera Francisca Carolina
trazendo o Dr. Mure e os primeiros colonos para São Francisco.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Cardoso, Débora Silveira de Souza (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Funcionalismo público (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Escravos (subject)
Colônias (subject)
Imigrantes (subject)
Sesmarias (subject)
Indígenas (subject)
Preso político (subject)
Correios (subject)
República Juliana (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
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Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 063-03: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1843/1844), v. 6
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2010 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1843 a 1844. Encontramos nesses
códices/volumes documentos encaminhados para o Presidente da Província e para o Secretário do
Governo Provincial. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro, Vila de Laguna, Laguna,
Vila de Lages, Lages, São José, São Miguel, Porto Belo e São Francisco. Os documentos tratam na sua
maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posse,
juramentos etc; Leis, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos,
Posturas etc, e ainda, da situação das escolas públicas e particulares e dos alunos e professores de
primeiras letras; Comissão de exame das escolas; falta de vacina nos Municípios; comércio (aferição
dos pesos e medidas, falsificação do leite, melhoramento na fabricação e transporte dos gêneros,
caristia da lenha, proibição do uso do avazão cilíndrico), Periódico da Sociedade Auxiliadora da
Indústria Nacional; agricultura (incremento no plantio da cana de açúcar e plantio da cana-cayana
vinda do Pará); embarcações – comércio de cabotagem; inscrição das ruas, praças, travessas, becos
e numeração das residências; situação das cadeias (segurança, sustento dos presos pobres, obras
e reformas), alistamento para Guarda Nacional (Conselho de Qualificação); reunião de escravos;
execução do preso Rafael (escravo), assassinato de um senhor pelo seu escravo, execução do réu
João Thomaz do Nascimento, Exército Imperial do Rio Grande do Sul, Comissão de investigação das
Colônias Sahy e Palmitar, segurança na Vila de Lages por causa da Guerra; obras públicas (caminhos,
estradas, pontes, fontes, igrejas, iluminação pública, etc); terrenos de Marinha, terras devolutas e
limites; Correios; situação dos expostos; casamento da Princesa D. Francisca com o Príncipe de
Joinville; consórcio da Princesa D. Januaria com o Príncipe Luis Carlos Maria (Príncipe das duas
Sicílias); proteção do Imperador das Caldas da Imperatriz e do Hospital de Caldas de Cubatão;
Seminário São Jozé da Corte; Irmandade Nossa senhora do Rosário.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Cardoso, Débora Silveira de Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
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Funcionalismo público (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Escravos (subject)
Colônias (subject)
Imigrantes (subject)
Sesmarias (subject)
Indígenas (subject)
Preso político (subject)
Correios (subject)
República Juliana (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 064-01: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1845/1847), v. 7
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2010 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1845 a 1847. Encontramos também
Cópias de Ofícios e de Atas, Comunicados e Carta, e um documento datado de 1842 e outro de 1844.
Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados para o Presidente da Província,
para o Secretário do Governo Provincial, para os Presidentes das Câmaras e Vereadores. Os lugares
de origem dos documentos são: Desterro, Vila de Laguna, Laguna, Lages, Vila de São José, Vila de
São Miguel, São Miguel, Porto Belo, São Francisco e Rio São Francisco. Os documentos tratam na
sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições,
posse, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos,
Regimentos, Posturas etc, e ainda, da situação das escolas, dos alunos e dos professores de primeiras
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letras; pedidos de objetos para as escolas, Comissão Permanente de Inspeção das Escolas de instrução
primária; sobre um crime praticado por José Feliciano Dias da Costa contra seus alunos no Rio de
Janeiro; Fundação da Gazeta Oficial (Corte); distribuição do Periódico da Sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional; proibição aos médicos e cirurgiões em se tornarem boticários, e de se vender ou
distribuir remédios secretos, sobre a existência de “nitreiras” naturais, e a proteção do Imperador ao
Hospital da Caridade, propagação do fluido vacínico e de vacinadores municipais, aparecimento da
febre amarela trazida pelos navios, enfermidades nas Ilhas Canárias, e surto de Bexiga (Porto Belo);
iluminação pública; proibição de curraes de peixe e da queima de caeira, de abate de animais em local
sem asseio, e da derrubada de madeiras de Lei pela construção naval, proibição de sepultar corpos
nos templos devido à salubridade pública; Guarda Nacional, situação das cadeias e dos presos pobres,
ameaça dos “gentios”, aldeamentos dos índios, término da Guerra Civil na Província do Rio Grande
do Sul; situação dos expostos; nascimento do Príncipe D. Affonso e de mais uma Princesa brasileira;
visita do Imperador e sua esposa as Províncias do Império; falecimento do Príncipe Dom Affonço
(15/07/1847); descrição Topográfica e Política do Rio São Francisco por Ignácio Accioli Serqueira
da Silva; missões de catequização e civilização dos índios; questões de terras e de limites, criação da
Colônia do Príncipe Dom Affonço, e menção das Colônias Nova Itália, Boa Vista e de Trombudo.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Cardoso, Débora Silveira de Souza (subject)
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Movimento dos portos (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Indígenas (subject)
Correios (subject)
Hospitais (subject)
Guerra dos Farrapos (subject)
Revolução Farroupilha (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
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Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 064-02: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1848/1850), v. 8
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1848 a 1850. Encontramos também
Cópias de Ofícios e documentos encaminhados para o Presidente da Província, para o Vice Presidente
da Província, para o 3o. Vice Presidente da Província, Secretário do Governo Provincial, e Juiz
Municipal. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro, Laguna, Lages, São José, São
Miguel, Porto Belo, São Francisco, Capitania do Porto da Província de Santa Catarina, Freguesia
de Nossa Senhora das Necessidades e Freguesia de São Sebastião da Foz de Tijucas-Grande. Os
documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como:
nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas,
Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, da situação das escolas públicas e
particulares, dos professores de primeiras letras; relatório da Comissão de Inspeção das aulas públicas
e particulares; solicitação de materiais escolares para os alunos pobres; distribuição do Periódico da
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional; proibição das práticas na “arte de curar” de pessoas
não habilitadas em academias; notícias através do vice-cônsul do Brasil nas Ilhas Canárias acerca das
enfermidades nas cidades de Palmas e Ilhas de Grão Canária; epidemia de “Polka” em São Francisco,
de Bexiga em São José e de Dores-Rheumáticas e Coqueluche em São Miguel; relatório das moléstias
que atacam a cidade de Laguna (1849); medicamentos para os pobres que sofrem de desinteria
de sangue; recebimento do “opúsculo” descrevendo a Febre Amarela; comissão de vacinadores;
situação da iluminação pública; alistamento para a Guarda Nacional; situação das cadeias e dos presos
indigentes; transferência dos alienados da prisão para o Hospital de Caridade do Desterro; multa
imposta aos escravos; combate aos bugres no Rio Pirahy; triunfo das Armas Imperiais na Província
de Pernambuco; situação financeira das criadoras dos expostos; Junta Revisora de Qualificação de
eleitores; problema no transporte da mala do Correio pelo Rio Cambriu; Anaes de Pontes e Calçadas
de França; notícia do nascimento de um Príncipe em 19/07/1848; reconhecimento da Princesa Isabel
como sucessora do Trono e Coroa do Império do Brasil; requerimento de concessões de terras
devolutas e usufruto de terrenos baldios; reforço de pontes e caminhos para a passagem das banheiras
de mármore para Caldas; construção de engenhos de farinha de mandioca; festejos da Procissão de
Corpus Christie; sobre a grande quantidade de pólvora a venda no mercado da cidade do Desterro;
regulamento para a Praça do Mercado do Desterro; consertos de estradas, fontes, pontes e embarcações
para socorro marítimo; exploração de minas de carvão; distribuição de sementes de trigo e algodão
herbáceo vindo dos estados Unidos para os lavradores dos Municípios; naturalização de estrangeiros;
morte do príncipe Dom Pedro (10/01/1850).
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Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Campos, Paulo Henrique (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Indígenas (subject)
Correios (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Escravos (subject)
Revolução Praieira (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 064-03: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1851/1853), v. 9
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subséries Ofícios, do período de 1851 a 1853. Encontramos dentro
desses códices/volumes, Cópias de Ofícios e três documentos que não correspondem a Subséries
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Ofícios, um do tipo Planta, uma Notificação e um Requerimento. E também encontramos documentos
encaminhados para o Secretário do Governo Provincial e para as próprias Câmaras. Os locais de
origem dos documentos são: Desterro, Laguna, Lages, São José, São Miguel, Porto Belo, São
Francisco, Freguesia da Penha de Itapocoroy e Freguesia do Imaruí. Os documentos tratam na sua
maioria de assuntos administrativos das Câmaras, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções,
Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, da situação das escolas públicas e particulares e de alunos
e professores de primeiras letras dos municípios, criação dos Distritos de Curitibanos e Campos
Novos, vacinação, epidemias de febre amarela e bexigas (varíola), situação hidro sanitárias, abertura
de caminhos, estradas, pontes etc, comércio em geral, iluminação pública, situação das cadeias e dos
presos, medição e demarcação de terrenos, limites, etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 065-01: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1854/1857), v. 10
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
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Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1854 a 1857. Encontramos também
Cópias de Ofícios e Relatórios. Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados
para o Presidente da Província, para o Vice Presidente da Província, para o Secretário do Governo
Provincial, para o Presidente da Câmara e Vereadores. Os lugares de origem dos documentos são:
Desterro, Laguna, Lages, São José, São Miguel, Porto Belo, São Francisco, Freguesia da Nossa
Senhora da Penha do Itapocoroy. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas,
Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, da
situação das escolas públicas e particulares e dos professores de primeiras letras; pedido de materiais
necessários para as aulas de primeiras letras; distribuição do Periódico da Sociedade Auxiliadora
da Indústria Nacional; proibição da pesca no Rio Imampituba, da pesca com redes no Rio Ratones
e de tainhas com tarrafas em Enseada; relatório das moléstias na cidade do Desterro; epidemia de
“Cólera Morbus”; vacinação, distribuição de remédios; quarentena de todos os navios (Vapores) que
atracarem nos portos da Província; criação do Hospital de Caridade de Laguna; situação da iluminação
pública; situação financeira das cadeias e dos presos pobres; situação financeira para criação dos
expostos; relatório da situação das industrias, agricultura e fábricas; situação dos cemitérios públicos;
fechamento das casas de negócios nos dias santificados e aos domingos; Postura para a conservação
das árvores de erva mate e a Política dos Ervais e da proibição dos fazendeiros em criar mais animais
do que seus campos possam suportar; Postura que trata dos espetáculos públicos e dos “rendeiros”
de galos e jogos de parada; criação da nova Freguesia do Senhor Bom Jesus do Paraty; questões de
limites; Biblioteca Pública da Corte; negócios eclesiásticos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Schmitz, Neusa Maria (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Escravos (subject)
Hospital Militar (subject)
Hospitais (subject)
Assuntos eclesiásticos (subject)
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Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 065-02: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1858/1861), v. 11
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1858 a 1861. Encontramos também
Cópias de Ofícios. Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados para o Presidente
da Província, para o Secretário do Governo Provincial, e para o oficial Maior interino. Os lugares
de origem dos documentos são: Desterro, Laguna, Lages, São José, São Miguel, Porto Belo, São
Francisco, São Sebastião e Itajaí. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas,
Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, da
contratação de professores de primeiras letras; distribuição do Periódico da Sociedade Auxiliadora da
Indústria Nacional; promoção da cultura do trigo, algodão e tabaco; publicação do Manual do lavrador
de cana de açúcar; mudança do chamado “jogo do entrudo” por Sociedade Carnavalesca; epidemia
de “Cólera Morbus”; situação financeira para criação dos expostos; situação dos cemitérios públicos;
fechamento das casas de negócios aos domingos; criação no distrito da Barra Velha d´Itapocú de uma
Freguesia; criação de um distrito de Paz e Subdelegacia na nova Freguesia do Glorioso São Pedro
de Alcântara e Virgem Imaculada Nossa Senhora da Conceição, do município de São Francisco;
separação da Vila de Porto Belo da Vila de São Francisco; remoção da Vila de Porto Belo para a
Freguesia da Foz de Tijucas, passando a denominar-se São Sebastião de Tijucas.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
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Educação pública (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 065-03: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1862/1864), v. 12
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1862 a 1864. Encontramos também
Cópias de Ofícios. Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados para o Presidente
da Província, Vice-Presidente da Província e para o Secretário do Governo Provincial. Os lugares
de origem dos documentos são: Desterro, Laguna, Lages, São José, São Miguel, São Francisco, São
Sebastião do Tijucas e Itajaí. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das
Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas,
Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda,
do concurso de professores de primeiras letras e criação de escolas do sexo masculino e feminino;
distribuição do Periódico da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, exemplares do Método
de plantação do café, monografia do algodão, publicação do padre Antonio Caetano da Fonseca
intitulada Manual da Agricultura dos gêneros alimentícios; agricultura, importação de sementes de
algodão dos E.U.A e de sementes de trigo da Inglaterra, distribuição de porções de arroz oriundas
do Ceará, promoção para a cultura do algodão e do tabaco, mapas demonstrativos dos produtos
industriais, agrícolas, de mineração e navegação, engenho de cana, existências de combustíveis fosseis
de metais e todos os produtos do reino mineral, sistema de medida de capacidade; situação da higiene
e salubridade pública, falta de higiene no matadouro público do Estreito; enfermidades [morphea] e
epidemia de caxumba, situação dos Comissários Vacinadores e do cemitério público de Itajaí; situação
financeira para criação dos expostos; desapropriação de terrenos para utilidade pública, e pedido de
compra de terras ao Estado; situação da iluminação publica; Forte São João (1775-1776); registros dos
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casamentos, nascimentos e óbitos de pessoas não católicas; ocorrência desagradável entre o Ministro
Britânico e o Governo Imperial.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Fortalezas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 066-01: Inventário analítico das Correspondências dos Engenheiros
para Presidência da Província (1886/1888), v. 6
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Este volume corresponde a Série documental Correspondências Expedidas, Subsérie Ofícios, porém
encontramos também documentos do tipo: Cópias de Ofícios, Relatórios, Telegramas, Cópias de
Telegramas, Orçamentos e Instruções, do período de 1886 a 1888. Nos códices/volumes encontramos
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Correspondências dos Engenheiros para o Presidente da Província, para o Vice-Presidente da
Província, para os Diretores das Colônias e também para os próprios Engenheiros.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)
Fortalezas (subject)
Indígenas (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 066-02: Inventário analítico das Correspondências dos Engenheiros
para Presidência da Província e Governo do Estado (1889/1898), v. 7
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Este volume corresponde a Série documental Correspondências Expedidas, Subséries Ofícios, porém
encontramos também documentos do tipo: Cópias de Ofícios, Relatórios e Telegramas, do período de
1889 a 1898. Nos códices/volumes encontramos correspondências dos Engenheiros para o Presidente
da Província, para o Vice-Presidente da Província, para os Diretores das Colônias e para os próprios
Engenheiros.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)
Fortalezas (subject)
Indígenas (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 066-03: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1865/1868), v. 13
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1865 a 1868. Encontramos também
Telegramas. Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados para o Presidente da
Província, Vice-Presidente da Província e para o Secretário do Governo Provincial. Os lugares de
origem dos documentos são: Desterro, Laguna, Lages, São José, São Miguel, São Francisco, São
Sebastião da Foz do Tijucas e Itajaí. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas,
Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, da
situação das escolas de primeiras letras e criação de escolas; distribuição do Periódico da Sociedade
Auxiliadora da Indústria Nacional, de exemplares das Recomendações Higiênicas publicadas pela
Junta Central de Higiene Publica e assinatura do periódico “Pantheon Del Industrie”; distribuição
de sementes para os lavradores, confecção de mapas rural e agrícola dos municípios de Itajaí e São
Francisco, relação dos preços dos animais adquiridos para reprodução e transporte, conservação
das matas, exposição de produtos agrícola, industrial e de obras de arte para exposição em Paris em
1867, condições higiênicas do matadouro do Estreito; aberturas de boticas, novo padrão de pesos e
medidas (sistema métrico decimal), requerimentos para compra de terras ao Estado; sobre a existência
de pelourinhos, e a liberdade dos escravos com destino ao serviço no exercito, recrutamento de
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voluntários para a Guerra do Paraguai, ataques indígenas em Itajaí; epidemia de cholera-morbus na
cidade de Montevidéu, contagio de bexiga em São Jose, epidemia de sarampo em São Francisco,
mudança do local do Hospital Militar de Desterro por causa de doenças contagiosas, relação dos
meninos cegos e surdos-mudos dos municípios, situação financeira das amas dos expostos; criação
do distrito de Subdelegacia de Policia na Colônia Itajaí/Brusque; criação das funções de Contador,
Distribuidor e Partidor; visita do Imperador em Desterro e nascimento de dois príncipes (um em
19/03/1866 e outro em 06/12/1867).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Educação pública (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Colônias (subject)
Guerra do Paraguai (subject)
Indígenas (subject)
Escravos (subject)
Hospital Militar (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 067-01: Inventario analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Engenheiros (1859/1862), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Registros, Subsérie Registros de Correspondências,
do período de 1859 a 1862. No entanto, encontramos documentos do tipo Correspondência Circular.
Também encontramos correspondências endereçadas para os Encarregados de Obras e Diretores das
Colônias. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos referentes às obras públicas, construção
e reformas de estradas, caminhos, pontes e edifícios; encaminhamento de colonos para se fixarem nas
colônias, assim como, assuntos referentes às colônias e seus diretores. Foram encontradas quatro listas
com nomes de imigrantes.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Oliveira, Sara Silva de (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)
Indígenas (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 067-02: Inventario analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Engenheiros (1862/1870), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 204

IPESQ

Instrumentos de Pesquisa

Neste volume foi organizada a Série Registros, Subsérie Registros de Correspondências, do período
de 1862 a 1870. No entanto, encontramos documentos do tipo Correspondência Circular e Telegrama.
Também encontramos correspondências endereçadas para os Encarregados de Obras e Diretores das
Colônias. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos referentes às obras públicas, construção
e reformas de estradas, caminhos, pontes e edifícios; encaminhamento de colonos para se fixarem nas
colônias, assim como, assuntos referentes às colônias e seus diretores
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Oliveira, Sara Silva de (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)
Indígenas (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Fortalezas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 067-03: Inventario analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Engenheiros (1870/1875), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Registros, Subsérie Registros de Correspondências,
do período de 1870 a 1875. No entanto, encontramos documentos do tipo Telegrama. Também
encontramos correspondências endereçadas para os Encarregados de Obras e Diretores das Colônias.
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Os documentos tratam na sua maioria de assuntos referentes às obras públicas, construção e reformas
de estradas, caminhos, pontes e edifícios; encaminhamento de colonos para se fixarem nas colônias,
assim como, assuntos referentes às colônias e seus diretores.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Oliveira, Sara Silva de (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Fortalezas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 068-01: Inventario analítico das Correspondências da Presidência
da Província para Engenheiros (1875/1884), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2011 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Correspondências Expedidas, do período de 1875 a
1884. Encontramos dentro da Série Correspondências Expedidas as Subséries Minutas e Telegramas.
Os documentos tratam na sua maioria de assuntos referentes às obras públicas, construção e reformas
de estradas, caminhos, pontes e edifícios; e encaminhamento de colonos para se fixarem nas colônias.
Language of the material:

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Fortalezas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 068-02: Inventario analítico das Correspondências da Presidência
da Província para Engenheiros (1885/1887), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Correspondências, do período de 1885 a 1887.
Encontramos dentro da Série Correspondências Expedidas as Subséries Minutas e Telegramas.
Encontramos também nestes códices/volumes documentos endereçados as Repartições das Terras
Públicas. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos referentes às obras públicas, construção e
reformas de estradas, caminhos, pontes e edifícios; e encaminhamento de colonos para se fixarem nas
colônias.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Nunes, Giovania (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Fortalezas (subject)
Indígenas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 068-03: Inventario analítico das Correspondências da Presidência
da Província e Governo do Estado para Engenheiros (1888/1890), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Correspondências, do período de 1888 a 1890.
Encontramos dentro da Série Correspondências Expedidas as Subséries Minutas e Telegramas. Os
documentos tratam na sua maioria de assuntos referentes às obras públicas, construção e reformas de
estradas, caminhos, pontes e edifícios; e encaminhamento dos títulos definitivos dos lotes de terras
pertencentes aos colonos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Imigrantes (subject)
Fortalezas (subject)
Indígenas (subject)
Hospedaria de Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 069-01: Inventario analítico das Correspondências da Presidência
da Província e Governo do Estado para Engenheiros (1891/1898), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Correspondências, do período de 1891 a 1898.
Encontramos dentro da Série Correspondências Expedidas as Subséries Circulares, Minutas e
Telegramas. Encontramos também nestes códices/volumes documentos emitidos pelo ViceGovernador. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos referentes às obras públicas, construção
e reformas de estradas, caminhos, pontes e edifícios; e encaminhamento de títulos definitivos de terras
para serem entregues aos colonos.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Obras públicas (subject)
Administração pública (subject)
Colônias (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Medição de terras (subject)
Imigrantes (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Indígenas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 069-02: Inventário analítico dos Ofícios Expedidos da Inspetoria
da Saúde Pública, Inspetoria de Higiene Pública e Inspetoria de Saúde do Porto para
Presidência da Província (1882/1889)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Correspondências Expedidas, Subsérie Ofícios, do
período de 1882 a 1889. No entanto, encontramos documentos do tipo Telegrama. Os documentos
tratam na sua maioria de assuntos administrativos da Inspetoria, tais como: nomeação e exoneração
de funcionários, pagamento de pessoal e de medicamentos, fiscalização do Matadouro Público
do Estreito, estado sanitário dos municípios, limpeza urbana, Hospital das Caldas do Cubatão,
insalubridade da cultura do arroz, proibição de devastar os mangues, aplicação de multas, inspeção
dos navios, serviço de observação e quarentena, vacinação, controle das epidemias de: varíola,
disenteria, febres perniciosas, febre amarela, beribéri, angina diftérica, coqueluche, exantema,
rubéola (sarampão), cólera-morbo, typho icteroide, croup, meningite etc pelas comissões sanitárias,
manutenção dos Hospitais de isolamentos nos lugares: Guarazes, Sant´Anna, Santa Cruz e Ratones,
criação de cemitérios públicos (proibição de abertura de catacumbas antes do período de 4 anos
em que fora ocupada), fiscalização do exercício médico (arte de curar), expedição de licenças
para abertura de farmácias, Regulamento interno do Hospital São Francisco, Sociedade de Mútua
Assistência em Efemeridades (Colônia Blumenau).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
Fortalezas (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Obras públicas (subject)
Imigrantes (subject)
Colônias (subject)
Movimento dos portos (subject)
Vacinação (subject)
Hospitais (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Hospedaria de Imigrantes (subject)
Epidemia (subject)
Correios (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 069-03: Inventário analítico das Correspondências Recebidas da
Presidência da Província e Governo do Estado para a Inspetoria da Saúde Pública,
Inspetoria de Higiene Pública e Inspetoria de Saúde do Porto (1887/1899)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série documental Correspondências Recebidas da Presidência da
Província e Governo do Estado para a Inspetoria da Saúde Pública, Inspetoria de Higiene Pública
e Inspetoria de Saúde do Porto do período de 1887 a 1899. No entanto, também encontramos
correspondências expedidas para Juízo de Direito da Comarca de Curitibanos, Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, Presidência do Conselho Municipal de São José e Secretária dos Negócios
da Justiça do Estado do Ceará. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
da Inspetoria, tais como: nomeação e exoneração de funcionários, pagamento de pessoal e de
medicamentos, inspeção médica de funcionários públicos, fiscalização do Matadouro Público do
Estreito, comissão sanitária para fiscalização do asseio da Província, inspeção dos navios, serviço
de observação e quarentena, vacinação e revacinação, vacinação animal, controle das epidemias
de: varíola, febres palustre, intermitentes, febre amarela, coqueluche, rubéola (sarampão), sarampo,
cólera-morbo, manutenção dos Hospitais/lazaretos de isolamentos nos lugares: Guarazes, Sant´Anna,
Santa Cruz e Ratones, Enfermaria da Rita Maria, Hospital das Caldas da Imperatriz, Convenção
Sanitária entre Brasil e as Repúblicas da Argentina e Oriental do Uruguai e ainda o Paraguai (Decreto
10.318 de 22/08/1889), expedição de licenças para abertura de Farmácias, condições dos alienados em
tratamento em hospícios, casas de saúde e prisões, fiscalização do exercício médico (arte de curar).
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Krueger, Julia (subject)
Saúde pública (subject)
Fortalezas (subject)
Imigrantes (subject)
Colônias (subject)
Movimento dos portos (subject)
Vacinação (subject)
Hospitais (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Hospedaria de Imigrantes (subject)
Epidemia (subject)
Funcionalismo público (subject)
Instituições psiquiátricas (subject)
Cadeias públicas (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 070-01: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1869/1871), v. 14
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1869 a 1871. Encontramos também
documentos do tipo Cópias de Ofícios e Telegramas. Encontramos nesses códices/volumes
documentos encaminhados para o Presidente da Província, Vice-Presidente da Província e para o
Secretário do Governo Provincial. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro, Laguna,
Lages, São José, São Miguel, São Francisco, São Sebastião das Tijucas, Itajaí, Joinville e Tubarão.
Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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como: nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos,
Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, distribuição dos Periódicos da
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, o Despertador, Mercantil e A Província; novo padrão de
pesos e medidas (sistema métrico francês decimal); requerimentos para compra de terras ao Estado;
sobre a existência de aldeamento, e de tribos botucudo em Lages e Barra Velha; epidemia de febres
intermitentes na capital, e de febre amarela dos diversos municípios, e aparecimento da moléstia
conhecida como “beribéri”, mapas dos enfermos; situação financeira das criadoras dos expostos;
situação dos presos indigentes das cadeias; sobre a situação dos cadáveres de militares lançados
ao mar pelos vapores de guerra; presente de uma pintura a óleo de S. M O Imperador, por Manoel
Francisco das Oliveiras; reclamação do vice-cônsul da Itália sobre as condições dos colonos italianos;
nascimento de um príncipe de Dona Leopoldina em 22/06/1869; emancipação das colônias Santa
Isabel e Teresópolis; instalação da comarca de Joinville (1869); celebração de missa aos bravos
voluntários que voltaram da guerra do Paraguai (1870); limites da nova freguesia de São Sebastião da
Praia de Fora; esboço dos limites da nova freguesia de São Joaquim; falecimento de S. Alteza Senhora
Princesa Dona Leopoldina (1871); Dona Isabel assume a regência do Império (1871).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Hospital Militar (subject)
Funcionalismo público (subject)
Indígenas (subject)
Escravos (subject)
Guerra do Paraguai (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 070-02: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1872/1873), v. 15
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1872 a 1873. Encontramos também
documentos do tipo Cópias de Ofícios e Telegramas. Encontramos nesses códices/volumes
documentos encaminhados para o Presidente da Província, Vice-Presidente da Província e para o
Secretário do Governo Provincial. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro, Laguna,
São José, Tubarão, São Miguel, Tijucas, Itajaí, São Francisco, Joinville, Lages e Curitibanos. Os
documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como:
nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas,
Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, subdivisão dos distritos; distribuição
dos Periódicos “O Conciliador” e “A Província”; novo padrão de pesos e medidas (sistema métrico
decimal francês); requerimentos para compra de terras ao Estado; epidemias de bexiga, varíola e
febre amarela, solicitação de pus vacinico, quarentena dos recém chegados ao porto de São Francisco;
situação dos presos e das cadeias; informações sobre o comercio, navegação, minas de carvão,
indústrias e outros dos municípios; exploração de minas de ardósia, prata, cobre e outros minerais;
situação das escolas públicas; exposição Universal de 1873 em Viena/Áustria; pedido de amostras
de madeiras e fibras vegetais para serem remetidas ao Museu do Imperial Instituto Fluminense;
manumissão de escravos, Junta Classificadora de emancipação dos escravos; naufrágio na barra do
Porto de São Francisco da galera alemã “Gutenberg”; invasão de selvagens em Joinville (1873).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Indígenas (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
Hospitais (subject)
Naufrágios (subject)
Educação pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 070-03: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1874/1877), v. 16
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1874 a 1877. Encontramos também
documentos do tipo Cópias de Ofícios e Telegramas. Encontramos nesses códices/volumes
documentos encaminhados para o Presidente da Província, Vice-Presidente da Província, Secretário
do Governo Provincial e para o Presidente e Deputados da Assembleia Legislativa Provincial. Os
lugares de origem dos documentos são: Desterro, Laguna, São José, Tubarão, São Miguel, Tijucas,
Itajaí, São Francisco, Joinville, Lages e Curitibanos. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos
administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posse, juramentos etc; Leis,
Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc,
e ainda, relação dos Presidentes e Vice-Presidentes da Província desde o ano de 1823; distribuição
do Periódico “O Conciliador”; novo padrão de pesos e medidas (sistema métrico decimal francês);
requerimentos para compra de terras ao Estado; epidemias de varíola, sarampo, câmara de sangue e
febre amarela, Instituto Vaccinico da Corte; situação financeira dos presos indigentes; situação das
habilitações dos professores públicos, estabelecimento apropriado à educação dos filhos livres de
mulheres escravas, fundação de uma Biblioteca Pública em São José; construção da ponte da Barra
da Lagoa (Desterro), reformas de caminhos, estradas e pontes; Junta Classificadora de Emancipação
de Escravos; Associação Agrícola das Colônias Príncipe D. Pedro e Itajaí; agricultura - introdução da
cultura de mandioca do tipo S. Pedrinho da Província do Paraná e moniporé da Província do Ceará,
amostras de madeiras para formar a coleção de espécies curiosas e úteis do Museu Industrial a ser
inaugurado na Corte pelo Imperial Instituto Fluminense de Agricultura; exposição Internacional da
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Philadelphia; memorial nacional do Ipiranga, comemorativo a independência do Brasil; donativos aos
flagelados da Província do Ceará devido à seca.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Conceição, Flávia Sardá da (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
Hospitais (subject)
Educação pública (subject)
Colonização (subject)
Professores (subject)
Biblioteca Pública de São José (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 071-01: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1878/1882), v. 17
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1878 a 1882. Encontramos
também documentos do tipo Cópias de Ofícios e Telegramas. Encontramos nesses códices/
volumes documentos encaminhados para o Presidente da Província, Vice-Presidente da Província,
Inspetor da Tesouraria da Província e Juiz Municipal. Os lugares de origem dos documentos são:
Desterro, Laguna, São José, Tubarão, São Miguel, Tijucas, Itajaí, São Francisco, Joinville, Lages,
Parati, Curitibanos e Campos Novos (1882). Os documentos tratam na sua maioria de assuntos
administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posses, juramentos etc; Leis,
Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc,
e ainda, relação nominal dos antigos Governantes da Província; dissolução da Câmara de Deputados;
desmembramento de Paraty da freguesia de Barra Velha; criação e instalação do município de
São Francisco; questão de limites com a província do Paraná; averbação de óbitos de escravos e
menores livres; Junta Classificadora de Emancipação de Escravos; sistema métrico decimal francês
de pesos e medidas; requerimentos para compra de terras ao Estado; epidemias de varíola, câmara de
sangue, febre amarela, bexiga e febre tifóide; situação financeira para sustento dos presos indigentes;
reformas de caminhos, estradas e pontes; inundações; iluminação pública; distribuição dos periódicos:
“Horticultura”, “Conservador”, “Despertador” e “A regeneração”, folheto espanhol ensinando o
modo de colher e beneficiar café, Boletim da Repartição Geral de Estatística para preenchimento das
informações dos Municípios pelas Câmaras, publicação “Trabalhadores asiáticos”, livro “A instrução
pública na Prússia”, “O ensino normal primário na Prússia”, “ A instrução pública na Inglaterra”, livro
“Congresso agrícola”, revista do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Brasileiro; agricultura
– distribuição de sementes, envio de matéria vegetal para os curtumes de couro, participação na
exposição da Philadelphia, exposição de Porto Alegre de produtos agrícolas e de industrias, exposição
do Rio de Janeiro, relatório a cerca da erva mate e da carne seca; criação de um Museu na capital;
naturalização de Francisco Hohen [Omica] Vohlko como cidadão brasileiro; assassinato do alemão
Gesing por Francisco dos Anjos; donativos aos flagelados da Província do Ceará devido à seca.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 217

IPESQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumentos de Pesquisa
Funcionalismo público (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
Hospitais (subject)
Educação pública (subject)
Questão de limite Santa Catarina - Paraná (subject)
Naturalização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 071-02: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1883/1885), v. 18
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1883 a 1885. Encontramos também
documentos do tipo Cópias de Ofícios, Cópias de Atas, Cópias de Telegramas e Telegramas.
Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados para o Presidente da Província, VicePresidente da Província, Secretário do Governo Provincial, Inspetor de Paz Geral e Presidente de
outras Câmaras Municipais. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro, Laguna, São José,
Tubarão, São Miguel, Tijucas, Itajaí, São Francisco, Joinville, Lages, Paraty, Curitibanos, Campos
Novos, Araranguá, Blumenau, São Luiz Gonzaga (São Luis), São Bento e Camboriú. Os documentos
tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações,
eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções,
Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, instalação do município de São Luiz Gonzaga;
estado das indústrias pastoril, sérica e apícola, distribuição de sementes, relatório do Dr. Nicolau
Joaquim Monteiro sobre a escola agrícola de São Bento das Lages na província da Bahia; distribuição
do periódico Regeneração, redação do Almanak de Laemmert; via férrea Dona Theresa Christina e
D. Pedro I; permissão para extração de minerais em Imbituba pelo Visconde de Barbacena; moléstia
da cana de açúcar da província de Pernambuco e epidemia de febres, pedido de quarentena de navios
no porto de São Francisco; ataques dos bugres em Itajaí e São Luiz; junta classificadora de escravos;
pedido para abertura de agencia de correio em Pedras Grandes; visita do príncipe D. Henrique II
da Alemanha em Itajaí; exposição provincial e universal de Antuérpia e exposição internacional de
higiene e educação de Londres; consta uma lista com nomes de 25 imigrantes chegados em Itajaí.
Language of the material:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina

Page 218

IPESQ

Instrumentos de Pesquisa

português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
Hospitais (subject)
Educação pública (subject)
Questão de limite Santa Catarina - Paraná (subject)
Indígenas (subject)
Correios (subject)
Estrada de Ferro Dona Thereza Christina (subject)
Estrada de Ferro D. Pedro I (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 071-03: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1886/1887), v. 19
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1886 a 1887. Encontramos também
documentos do tipo Telegramas, Minutas e Relatórios. O códice/volume de 1886/1887 são minutas da
Câmara Municipal de Desterro para Diversos Correspondentes. Os lugares de origem dos documentos
são: Desterro, Laguna, Tubarão, Araranguá, São José, São Miguel, Biguaçu, Tijucas, Camboriú, Itajaí,
Blumenau, São Luiz, São Francisco, Joinville, Parati, São Bento, Lages, Curitibanos e Campos Novos.
Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como:
nomeações, eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas,
Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, tratamento e profilaxia para cólera
morbus, epidemia de varíola e febre amarela, quarentena na fortaleza de Santa Cruz, preocupação
com o asseio e a higiene pública; conserto de estradas, pontes e caminhos; alimentação e tratamento
dos presos pobres; Sociedade Central de Geografia Comercial de Berlim – exposição; proibição da
colheita nos matos da goma de pau de vinho ou goma araxina; naturalização de estrangeiros; pedido
de compra ao Estado de terrenos devolutos; envio ao Museu Nacional de objetos arqueológicos das
tribos selvagens; estatísticas da população e indústria; pedindo de distribuição de sementes de trigo e
alfafa para São Bento; Sociedade Dramática Doze de Agosto; designação da fortaleza de Sant´Anna
para deposito de Pólvoras; edificação de quiosques próximos ao mercado público de Desterro; pedra
lavrada por indígena no lugar denominado “Paixão” da Laguna; relatório da Biblioteca Popular de
Laguna; enchente do rio Tubarão; divisas dos municípios; relatório dos principais aspectos da vila
de Blumenau - 1887; exploração de conchas no rio São Francisco; informações sobre o estado da
agricultura, indústria pastoral agrícola e indústria em geral; informações topográficas e históricas de
Lages – 1887.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Amaral, Talyta Souza (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Vacinação (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
Hospitais (subject)
Indígenas (subject)
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Correios (subject)
Biblioteca Popular de Laguna (subject)
Enchentes (subject)
Depósito de Artigos Bélicos (subject)
Fortalezas (subject)
Naturalização (subject)
Mapa da população (subject)
Estrada de Ferro D. Pedro I (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 072-01: Inventário analítico dos Ofícios das Câmaras Municipais
para Presidência da Província (1888/1889), v. 20
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Ofícios, do período de 1888 a 1889. Encontramos também
documentos do tipo Cópias de Ofícios e Telegramas. O códice/volume de 1886/1887 são minutas
da Câmara Municipal de Desterro para Diversos Correspondentes. Encontramos nesses códices/
volumes documentos encaminhados para o Vice-Presidente da Província e Governo provisório
Republicano catarinense. Os lugares de origem dos documentos são: Desterro, Laguna, Tubarão,
Araranguá, São José, Biguaçu, Tijucas, São Joaquim da Costa da Serra, Camboriú, Itajaí, Blumenau,
São Luiz, São Francisco, Joinville, Paraty, São Bento, Lages, Curitibanos e Campos Novos. Os
documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como:
nomeações, eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas,
Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, epidemias de varíola, febre amarela,
sarampo e coqueluche; preocupação com a higiene pública; consertos de estradas, pontes e caminhos;
aterramento do cais de Desterro; alimentação e tratamento dos presos pobres; Sociedade Jardim
Zoológico da corte – pedindo enviar espécies curiosas; naturalização de estrangeiros; pedido de
compra ao Estado de terrenos devolutos; limites e divisas dos municípios; edificação de quiosques
próximos ao mercado público de Desterro; enchente em São Luis; desaparecimento do serviço
escravo abolição do elemento servil, sansão da lei da abolição da escravatura; pedido de criação de
escolas; regulamentação dos registros civis (nascimento, casamentos e óbitos) – 1888; pedido de
criação de uma colônia agrícola e industrial em São José; tabela de indústrias e profissões; relação das
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denominações das ruas de Desterro; envio de árvores do país para o Jardim Botânico; Banco Nacional
do Brasil; Proclamação da República.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Escravos (subject)
Imigrantes (subject)
Hospitais (subject)
Enchentes (subject)
Naturalização (subject)
Registro civil (subject)
Proclamação da República (subject)
Banco público (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 072-02: Inventário analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Câmaras Municipais (1835/1839), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
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Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Registros de Correspondências, do período de 1835 a 1839.
Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados pelo Presidente da Província,
pelo Vice-Presidente da Província e pelo Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras
Municipais, Secretário do Comando da Guarda Nacional, Tenente Coronel do Batalhão de São
Miguel, Major do Batalho de São Miguel e Tenente Coronel do Batalhão de Desterro. O lugar de
origem dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
das Câmaras Municipais, tais como: nomeações de: Juiz Municipal, Juiz de Órfãos, Delegado,
Subdelegados e Suplentes, eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos,
Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, preocupação com as
epidemias de Cólera Mórbus e Flagelo da Bexiga; troca de moeda de cobre; consertos de estradas,
pontes e caminhos; alimentação e tratamento dos presos pobres; limites e divisas dos municípios;
requerimentos de terras; esclarecimento da execução de sentença de morte de escravo; vagas para
as Cadeiras de Primeiras Letras; repasse de avisos imperiais, como comunicados sobre a Revolução
Sabinada na Bahia; escassez de farinha de mandioca em Desterro, informativos sobre agricultura;
remessa de plantas; comunicados de celebrações; Revolução Farroupilha e invasão de Lages.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Escravos (subject)
Indígenas (subject)
Revolta da Sabinada (subject)
Revolução Farroupilha (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
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Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 072-03: Inventário analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Câmaras Municipais (1839/1844), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Registros de Correspondências, do período de 1839 a
1844. Encontramos nesse códice/volume documentos encaminhados pelo Presidente da Província
e pelo Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras Municipais. O lugar de origem
dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
das Câmaras Municipais, tais como: nomeações de: Juiz Municipal, Juiz de Órfãos, Delegado,
Subdelegados e Suplentes, eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Atos, Decretos,
Portarias, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, preocupação com
problemas de higiene e saúde pública, relacionados com água estagnada em terrenos das igrejas com
enterramentos de cadáveres; remessas de pús vacínico; consertos de estradas, pontes e caminhos;
construção e administração de cadeias, alimentação e tratamento dos presos pobres; construção e
administração do cemitério de Desterro; limites e divisas dos municípios; requerimentos de terras;
esclarecimento para execução de sentença de morte; vagas para as Cadeiras de Primeiras Letras;
repasses de avisos Imperiais; remessa do periódico da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional;
restauração do controle das Vilas de Laguna e Lages (Revolução Farroupilha); administração dos
Correios; falta de Carne Verde em Desterro; consagração e sagração de Sua Majestade o Imperador
Dom Pedro II; Casamento de Dom Pedro II, problemas com a iluminação de Desterro.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
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Funcionalismo público (subject)
Escravos (subject)
Revolução Farroupilha (subject)
Correios (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 073-01: Inventário analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Câmaras Municipais (1844/1848), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Registros de Correspondências, do período de 1844 a 1848.
Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados pelo Presidente da Província
e pelo Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras Municipais. O lugar de origem
dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
das Câmaras Municipais, tais como: nomeações de: Juiz Municipal, Juiz de Órfãos, Delegado,
Subdelegados e Suplentes, eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Atos, Decretos,
Portarias, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, remessas de pús vacínico;
consertos de estradas, pontes e caminhos; construção e administração de cadeias; limites e divisas dos
municípios; requerimentos de terras; esclarecimento da execução de sentença de morte; vagas para as
Cadeiras de Primeiras Letras e das matérias que os professores devem saber ensinar; repasse de avisos
Imperial como: morte do Príncipe Dom Afonso e nascimento das Princesas; remessa do periódico da
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional; problemas com a iluminação de Desterro; preocupações
com grande número de cachorros soltos em Desterro; fim da Revolução Farroupilha; preocupações
com as epidemias de Bexiga (varíola) e Febre Amarela; questão dos indígenas e aldeamentos; e
questão relacionadas à visita do Imperado Dom Pedro II a Província de Santa Catarina e os consertos e
obras realizadas para tal visita.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
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Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Revolução Farroupilha (subject)
Correios (subject)
Indígenas (subject)
Vacinação (subject)
Imigrantes (subject)
Fortalezas (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Hospital Militar (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 073-02: Inventário analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Câmaras Municipais (1848/1854), v. 4
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Registros de Correspondências, do período de 1848 a
1854. Encontramos nesse códice/volume documentos encaminhados pelo Presidente da Província
e pelo Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras Municipais. O lugar de origem
dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
das Câmaras Municipais, tais como: nomeações de: Juiz Municipal, Juiz de Órfãos, Delegado,
Subdelegados e Suplentes, eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Atos, Decretos,
Portarias, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, remessas de pús vacínico
e vacinação, proibição da arte da cura; consertos de estradas, pontes e caminhos; construção e
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administração de cadeias; limites e divisas dos municípios; requerimentos de terras; vagas para
as Cadeiras de Primeiras Letras; preocupações com saúde pública e construção de cemitérios em
diferentes municípios; ataques dos bugres; reconhecimento da Princesa Isabel e morte do Príncipe D.
Pedro.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Indígenas (subject)
Vacinação (subject)
Educação pública (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 073-03: Inventário analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Câmaras Municipais (1854/1863), v. 5
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
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Neste volume foi organizada a Subsérie Registros de Correspondências, do período de 1854 a 1863.
Encontramos nesse códice/volume documentos encaminhados pelo Presidente da Província e pelo
Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras Municipais e para Diversas Autoridades.
O lugar de origem dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos
administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações de: Juiz Municipal, Juiz de Órfãos,
Delegado, Subdelegados e Suplentes, eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias,
Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, consertos de
estradas, pontes e caminhos; construção e administração de cadeias e de presos; limites e divisas dos
municípios; requerimentos de terras; vagas para as Cadeiras de Primeiras Letras; preocupações com
os acidentes de trabalho nas lavouras de açúcar, preocupações com saúde pública, limpeza de lugares
públicos e com o estado sanitário dos municípios, devido, principalmente, a epidemia de Cólera, além
de ofícios sobre a naturalização de Hermann Blumenau e avisos sobre a viagem de Sua Majestade o
Imperador às Províncias do Norte.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Colônias (subject)
Funcionalismo público (subject)
Vacinação (subject)
Educação pública (subject)
Naturalização (subject)
Imigrantes (subject)
Hospitais (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
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Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 074-01: Inventário analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Câmaras Municipais (1863/1867), v. 6
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Registros de Correspondências, do período de 1863 a
1867. Encontramos nesse códice/volume documentos encaminhados pelo Presidente da Província
e pelo Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras Municipais. O lugar de origem
dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos
das Câmaras Municipais, tais como: nomeações de: Juiz Municipal, Juiz de Órfãos, Delegado,
Subdelegados e Suplentes, eleições, posses, juramentos etc; Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos,
Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas etc, e ainda, consertos de estradas,
pontes e caminhos; construção e administração de cadeias e presos; limites e divisas dos municípios;
requerimentos de terras; vagas para as Cadeiras de Primeiras Letras; remessas de sementes;
preocupações com a limpeza e higiene pública devido à epidemia de cólera, e de sarampo e São
Francisco, além de ofícios referentes a Guerra do Paraguai, a rendição de Uruguaiana e sobre os
preparativos para a visita de Sua Majestade o Imperador a Província de Santa Catarina.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Funcionalismo público (subject)
Vacinação (subject)
Educação pública (subject)
Hospitais (subject)
Guerra do Paraguai (subject)
Florianópolis (place)
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Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 074-02: Inventário analítico dos Registros de Correspondências da
Presidência da Província para Câmaras Municipais (1867/1875), v. 7
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie Registros de Correspondências, do período de 1867 a 1875.
Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados pelo Presidente da Província e pelo
Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras Municipais e para os Presidentes das Juntas
de Classificação de Escravos. O lugar de origem dos documentos é Desterro. Os documentos tratam
na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações de: Juiz
Municipal, Juiz de Órfãos, Delegado, Subdelegados e Suplentes, eleições, posses, juramentos etc;
Leis, Avisos, Atas, Portarias, Decretos, Atos, Falas, Resoluções, Regulamentos, Regimentos, Posturas
etc, e ainda, consertos de estradas, pontes e caminhos; construção e administração de cadeias e de
presos pobres; limites e divisas dos municípios; requerimentos de terras; licenças para a abrir boticas;
requerimentos para a exploração de minérios; sistema métrico de pesos e medidas; epidemias de
cólera mórbus, febre amarela, varíola e câmara de sangue, Instituto Vacinico da Corte; fontes de água
mineral; envio de sementes para distribuição entre os lavradores; extração da 1a. loteria da província;
Museu Imperial Fluminense; envio do periódico Auxiliar da Industria Nacional; e Guerra do Paraguai.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
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Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Funcionalismo público (subject)
Vacinação (subject)
Educação pública (subject)
Hospitais (subject)
Guerra do Paraguai (subject)
Hospital Militar (subject)
Escravos (subject)
Loterias (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 074-03: Inventário analítico das Correspondências da Presidência
da Província para Câmaras Municipais (1846-1875/1880), v. 1
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série Correspondências Expedidas, do ano de 1846 e de 1875 a 1880.
Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados pelo Presidente da Província, VicePresidente da Província e pelo Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras Municipais,
Junta Classificadora de Escravos, Diretores das Colônias, Juízes Comissários e de Paz e Presidentes
dos Colégios Eleitorais. O lugar de origem dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua
maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posses,
juramentos, leis, avisos, atas, portarias, decretos, atos, falas, resoluções, regulamentos, regimentos,
posturas etc, e ainda, mudança na lei regulamentar das eleições, nascimento da princesa Isabel,
preocupação e prevenção de epidemias, epidemia de febre amarela e varíola, ocorrência de secas nas
províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, questões dos limites entre a província de Santa
Catarina e a do Paraná, ocorrência de enchentes e temporais, etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Funcionalismo público (subject)
Vacinação (subject)
Educação pública (subject)
Hospitais (subject)
Escravos (subject)
Enchentes (subject)
Questão de limite Santa Catarina - Paraná (subject)
Colônias (subject)
Naturalização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 075-01: Inventário analítico das Correspondências da Presidência
da Província para Câmaras Municipais (1881/1885), v. 2
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Série Correspondências Expedidas, do ano de 1881 a 1885.
Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados pelo Presidente da Província,
Vice-Presidente da Província e pelo Secretário da Presidência da Província, para as Câmaras
Municipais e as Juntas Classificadoras de Escravos. O lugar de origem dos documentos é Desterro.
Os documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais
como: nomeações, eleições, posses, juramentos, leis, avisos, atas, portarias, decretos, atos, falas,
resoluções, regulamentos, regimentos, posturas etc, e ainda, questão acerca do sustento dos presos
pobres, epidemia de varíola e coqueluche, medição, legitimação e revalidação das posses de terras de
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sesmarias, pedido de informações geográficas e topográficas dos municípios, recepção de imigrantes,
pedido de vinda de parentes imigrantes para Santa Catarina, etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Funcionalismo público (subject)
Vacinação (subject)
Escravos (subject)
Enchentes (subject)
Questão de limite Santa Catarina - Paraná (subject)
Colônias (subject)
Fortalezas (subject)
Sesmarias (subject)
Imigrantes (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 075-02: Inventário analítico das Correspondências da Presidência
da Província e Governo do Estado para Câmaras Municipais (1886/1889-1893), v. 3
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2015 (date of creation)
Scope and content:
Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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Neste volume foi organizada a Série Correspondências expedidas, do ano de 1886 a 1889 e o
ano de 1893. Encontramos nesses códices/volumes documentos encaminhados pelo Presidente
da Província, Vice-Presidente da Província e pelo Secretário da Presidência da Província, para as
Câmaras Municipais. O lugar de origem dos documentos é Desterro. Os documentos tratam na sua
maioria de assuntos administrativos das Câmaras Municipais, tais como: nomeações, eleições, posses,
juramentos, leis, avisos, atas, portarias, decretos, atos, falas, resoluções, regulamentos, regimentos,
posturas etc, e ainda, questão acerca do sustento dos presos pobres, legitimação e revalidação das
posses de terras de sesmarias, recepção de imigrantes, questões de limites entre a Província de Santa
Catarina e a do Paraná, ocorrência de estragos causados por temporais, naturalização de estrangeiros,
prevenção de epidemias, alforria/abolição de escravos, requerimentos parta compra de terras ao
Estado, revolução em Santa Catarina contra o Marechal Floriano Peixoto, etc.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Calábria, Giovanna (subject)
Administração municipal (subject)
Eleição (subject)
Publicações legais (subject)
Obras públicas (subject)
Epidemia (subject)
Saúde pública (subject)
Terras públicas (subject)
Concessão de terras (subject)
Cadeias públicas (subject)
Funcionalismo público (subject)
Vacinação (subject)
Escravos (subject)
Enchentes (subject)
Questão de limite Santa Catarina - Paraná (subject)
Colônias (subject)
Fortalezas (subject)
Sesmarias (subject)
Imigrantes (subject)
Revolta da Armada (subject)
Indígenas (subject)
Naturalização (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
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Sem restrição.
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 076-01: Inventário analítico dos Ofícios Expedidos da Inspetoria/
Diretoria de Higiene do Estado para Secretaria do Interior e Justiça (1920/1923)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie documental Ofícios Expedidos da Inspetoria/Diretoria de
Higiene do Estado para a Secretaria do Interior e Justiça do período de 1920 a 1923. No entanto,
também encontramos ofícios expedidos para a Diretoria do Interior e Justiça, Secretaria da Fazenda,
Viação e Obras Públicas e Governo do Estado. E ainda, um documento do tipo Circular. Os
documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos da Inspetoria/Diretoria, tais como:
nomeação e exoneração de funcionários, pagamento de pessoal e de medicamentos, inspeção médica
de funcionários públicos, fiscalização do Matadouro Público do Estreito, serviço de vacinação e
revacinação, controle de epidemias de: gripe, varíola, alastrim, febre typhica, paludismo, meningite,
febre tifoide e coqueluche, fiscalização do leite (Lei n. 1310 de 17/09/1919), serviço de profilaxia
contra a peste bubônica, criação da Inspetoria de Laticínios, Comissão Rockefeller Foundation
(contrato de 26/07/1919), Hospital das Caldas do Cubatão, Hospital provisório de variolosos no antigo
prédio do Asilo da Marinha, desastre aéreo (Capitão J. Pinder e Tenente Aliatar Martins em 1920
na Lagoa), obrigatoriedade de instalações sanitárias (Lei n. 121 de 28/09/1919), 1º. Congresso de
Proteção a Infância, Oficial Arquivista da Diretoria do Interior e Justiça (1921 – Alfredo Tiburcio
Lobo), inspeção veterinária, Inspetoria de Águas e Esgoto, Hospital de Caridade de Florianópolis
(Hospital de isolamento), Hospital dos Guarazes, fiscalização do exercício ilegal da medicina, relação
dos Médicos, Farmacêuticos e Dentistas com diplomas registrados na Diretoria de Higiene em
1922, serviço de saneamento, Instituto Politécnico (empréstimo de materiais), licença para Médicos
estrangeiros por um ano (obrigatório depois desse período exame de suficiência em Faculdade de
Medicina no Brasil).
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Vacinação (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
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Movimento dos portos (subject)
Hospitais (subject)
Fortalezas (subject)
Hospital das Caldas do Cubatão (subject)
Funcionalismo público (subject)
Epidemia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 076-02: Inventário analítico dos Ofícios Expedidos da Diretoria de
Higiene do Estado para Secretaria do Interior e Justiça (1924/1927)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie documental Ofícios Expedidos da Diretoria de Higiene
do Estado para a Secretaria do Interior e Justiça do período de 1924 a 1927. No entanto, também
encontramos ofícios expedidos para a Diretoria do Interior e Justiça. Os documentos tratam na sua
maioria de assuntos administrativos da Diretoria, tais como: nomeação e exoneração de funcionários,
pagamento de pessoal e de medicamentos, inspeção médica de funcionários públicos, fiscalização do
Matadouro Público do Estreito, vacinação e revacinação, controle das epidemias de: varíola, febre
tifoide, alastrim, gripe, disenteria e malária, expedição de atestados de vacinação, manutenção do
Hospital de isolamento de Guarazes e do Hospital de isolamento na Trindade, fiscalização do exercício
ilegal da medicina (arte de curar), aplicação de multas (Regulamento Sanitário do Estado), Inspetoria
de Água e Esgoto, Departamento da Criança no Brasil (1924), Fratelanza Italiana (Prédio da Diretoria
de Higiene), Inspetoria de Defesa Sanitária Marítima.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
•
•
•
•
•

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Giovania (subject)
Nunes, Graziela (subject)
Vacinação (subject)
Saúde pública (subject)
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Administração municipal (subject)
Movimento dos portos (subject)
Hospitais (subject)
Funcionalismo público (subject)
Epidemia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 076-03: Inventário analítico dos Ofícios Expedidos da Diretoria de
Higiene do Estado para Secretaria do Interior e Justiça (1928/1932)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume, foi organizada a Subsérie documental Ofícios Expedidos da Diretoria de Higiene
do Estado para a Secretaria do Interior e Justiça do período de 1928 a 1932. No entanto, também
encontramos Ofícios Expedidos para Diretoria do Arquivo Público, Diretoria do Interior e Justiça,
Diretoria do Tesouro do Estado e Intervenção Federal. Os documentos tratam, na sua maioria, de
assuntos administrativos da Diretoria, tais como: nomeação e exoneração de funcionários, gozo de
licenças e férias, pagamento de pessoal e medicamentos, inspeção médica de funcionários públicos,
fiscalização do exercício da Farmácia e da Medicina, pagamento de auxílio a indigentes e acamados,
avaliação de materiais de laboratório a serem adquiridos pelo Governo, recusa de recepção domiciliar
da turma de Profilaxia e Polícia Sanitária, denúncia de mortes causadas pela administração de
medicamentos, desinfecção da Chefatura de Polícia, suporte de Praça à fiscalização de leiteiros e do
Matadouro Público, vacinação contra tifo e varíola, aquisição de materiais para o Instituto Laboratório
Pasteur, pedido de execução de multas por via judiciária, recolhimento de paciente ao Hospital de
Azambuja, compra de canoa para transporte de/para Hospital dos Guarás, novo Regulamento de
Higiene do Estado (1929), denúncia de erro médico, tratativas para criação de dispensários de higiene
e laboratório de análises clínicas e bromatológicas, horário de abate de gado e transporte de carne no
Matadouro Público do Estreito, fechamento do Hospital de Emergência da Pedra Grande e controle das
epidemias de úlceras, verminose e impaludismo.
Language of the material:
português do Brasil
Access points:
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Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Nunes, Graziela (subject)
Silva, Sheila Campos da (subject)
Franco, Gustavo Monteiro (subject)
Vacinação (subject)
Saúde pública (subject)
Administração municipal (subject)
Hospitais (subject)
Funcionalismo público (subject)
Epidemia (subject)
Florianópolis (place)
Florianópolis (place)

Restrictions on access:
Sem restrição
Publication status:
Publicado
File / item list

IPESQ-APESC_IP 076-04: Inventário analítico das Minutas Expedidas da Secretaria
Geral dos Negócios do Estado e Secretaria do Interior e Justiça para Inspetoria/
Diretoria de Higiene do Estado (1918/1932)
Creator: Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
Date: 2017 (date of creation)
Scope and content:
Neste volume foi organizada a Subsérie documental Minutas Expedidas pela Secretaria Geral dos
Negócios do Estado e Secretaria do Interior e Justiça para a Inspetoria/Diretoria de Higiene do Estado,
do período de 1918 a 1932. No entanto, também encontramos documentos expedidos pela Secretaria
de Estado dos Negócios do Interior e Justiça, Diretoria do Interior e Justiça e Governo do Estado. Os
documentos tratam na sua maioria de assuntos administrativos da Inspetoria/Diretoria, tais como:
nomeação e exoneração de funcionários, pagamento de pessoal e de medicamentos, fiscalização
do exercício ilegal da medicina (arte de curar), vacinação, expedição de atestados de vacinas para
alunos dos Grupos e Escolas Públicas, parecer jurídico sobre validade da cobrança de imposto sobre
atestados de vacinas, controle das epidemias de: febres palustres/impaludismo/malária, disenteria,
gripe, alastrim, tuberculose, úlceras, meningite, febre tifóide, peste carbunculosa, coqueluche,
epizootia, varíola, etc, auxílio do Estado para doentes de lepra e outros, providências para a cessação
da matança clandestina de animais em São José, proibição de concessão de “habite-se” às casas sem
reservatório de água, Regulamento do Serviço de Higiene do Estado (Decreto n. 1.082 de 05/01/1918),
Fabricação de comprimidos, Profilaxia da lepra, providências sobre destinação das ossadas que estão
na parte do terreno destinado a um dos viadutos da ponte sobre o Estreito pertencente ao Cemitério
Público (1923), Reorganização do pessoal da Inspetoria de Higiene (Lei n. 1.219 de 25/10/1918),
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Estação Agronômica (Rua Rui Barbosa), Fundação Rockefeller (serviço de profilaxia rural, 1919),
Decreto n. 1692 de 27/11/1923 (considera de notificação obrigatória às moléstias que menciona),
Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro (1919), Organização do Instituto
Oswaldo Cruz e dos serviços de medicamentos oficiais de profilaxia rural (Decretos Federal n.
13.159 de 28/08/1918, 13.527 de 26/03/1918 e 13.538 de 09/04/1918), Companhia Termal de Santa
Catarina (1919), Gotta de Leite (Lei n. 1.235 de 01/11/1918), Inspetoria de Laticínios (Lei n. 1.310
de 17/09/1919), Contrato com Alberto Telles Correa para instalação, na capital, de uma Leiteria
Modelo, Companhia Carris Urbanos e Suburbanos de Florianópolis, 1º. Congresso Brasileiro de
Proteção à Infância do Rio de Janeiro (1920), Instituto Vacinogênico (Criação 1920), acidente aéreo
(Capitão Pinder e Tenente Aliatar), contrato entre o Governo do Estado e a Diretoria Geral da Saúde
Pública para o serviço de saneamento rural, contrato entre o Governo do Estado e Luiz Gonzaga
Valente para construção de um Matadouro Modelo no Estreito (1924), Departamento da Criança no
Brasil (1924), Centro Catarinense de Letras (uso do salão contíguo a Diretoria de Higiene (1925)),
Hospital de isolamento dos Guarazes, Hospital de isolamento da Trindade e Hospital de Emergência
da Pedra Grande – Florianópolis, Estatuto e Regimento Interno do Hospital de Caridade de Lages
(Decreto n. 1.897 de 03/08/1925), Gabinete de Identificação e Estatística Criminal, Regulamento para
aberturas de Farmácias (Lei n. 1.560 de 29/10/1926), Reorganiza a Diretoria de Higiene (Decreto n.
2.055 de 30/04/1927), Novo Regulamento para o Serviço de Higiene do Estado (Decreto n. 2.076
de 28/06/1927), Asilo de Órfãos São Vicente de Paula (Florianópolis), Regulamento do Instituto
Pasteur, anexo à Diretoria de Higiene (Decreto n. 2.196 de 17/08/1928), Homenagens prestadas pelo
Estado em comemoração ao 1º. Centenário de assinatura do tratado de paz entre o Governo do Império
do Brasil e o das Províncias Unidas do Rio da Prata (Decreto n. 2.197 de 21/08/1928), Código do
Judiciário do Estado de Santa Catarina (art. 211, n. 3, determina a remessa a Secretaria do Interior
e Justiça do movimento de Registro Civil de seus Cartórios), Manoel Visconti (concessionário das
Caldas da Imperatriz, 1929), Regulamenta a venda do café torrado, em grãos ou em pó (Decreto n.
13 de 22/11/1930), Reorganização das repartições e serviços públicos estaduais (Decreto n. 17 A de
29/11/1930), Regulamenta o comércio de drogas no Estado (Decreto n. 22 de 05/12/1930), admitindo
nas repartições públicas e nos estabelecimentos de ensino a ortografia aprovada pela Academia
Brasileira de Letras e pela Academia de Ciências de Lisboa (Decreto 160 de 23/07/1931).
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