
DECRETO N. 7.163, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1930 

 

 

   

Altera as leis 1.846 e 2.232, no que 

 se refere ao ensino publico na Capital 

do Estado, e dá outras providencias. 

 

O Interventor Federal no Estado da Bahia, no uso de suas attribuições, tendo em vista 

uma proposta que, por intermedio do Secretario do Interior, Justiça, Instrucção e Saúde 

Publica, lhe foi feita pelo Director Geral da Instrucção, resolve alterar as leis 1846 e 2232 no 

que se refere ao ensino publico na Capital do Estado, o qual se regerá, a partir de 1º de Janeiro 

de 1931, pelas seguintes disposições: 

Art. 1º As escolas publicas da Capital do Estado, para effeito do seu provimento, 

constituirão um systema escolar autonomo com tres categorias de regentes, de accordo com o 

quadro a que pertencerem: 

Paragrapho 1º. Esses quadros serão os seguintes: 

 

1º Quadro, com os vencimentos de 5:400$000; 

2º Quadro, com os vencimentos de 4:800$000; 

3º Quadro, com os vencimentos de 3:200$000; 

 

§ 2º Emquanto a matricula dos alumnos das escolas publicas da Capital não ultrapassar 

de dezesseis mil creanças fica fixado em 360 o numero de professores effectivos do municipio; 

Paragrapho 3º. Haverá no primeiro quadro seis por cento do numero total de regentes 

effectivos: no segundo quadro cincoenta por cento e no terceiro quadro quarenta e quatro por 

cento. 

Art. 2º A primeira investidura do professor primario da Capital será por concurso de 

provas, que demonstrem preparo geral e especializado, para o terceiro quadro, devendo a 

commissão julgadora desse certamen ser composta do Director Geral da Instrucção ou de 

quem o mesmo designar, como presidente; do director da Escola Normal da Capital, de um 

professor primario e de dois professores da Escola Normal da Capital, nomeados pelo Director 

Geral da Instrucção. 

§ 1º Esse concurso realizar-se-á entre 10 e 20 de Janeiro, precedendo-o um edital para 

inscripção dos candidatos, publicado durante 30 dias, no “Diario Official”, no qual se 

determinarão todas as formalidades e os titulos de 12 theses, uma das quaes, por sorteio, 

constituirá objecto de uma prova escripta, que durará no maximo duas horas em geral para 

todos os concurrentes; 

§ 2º Dois dias após a realização da prova escripta effectuar-se-á a prova pratica, que 

constará de uma lição feita pelo candidato a uma classe de trinta a quarenta alumnos sobre 



uma das seguintes disciplinas, tirada por sorte: Lingua Vernacula (Leitura e Escripta); 

Arithmetica ou Geometria; Geographia ou Historia do Brasil; Elementos de Sciencias Physicas 

e Naturaes e Noções de Hygiene; 

§ 3º A prova pratica, para cada candidato durará 20 minutos no maximo, não podendo ser 

assistida por candidato algum que ainda não a tenha feito; 

§ 4º A commissão julgadora poderá chamar até quinze candidatos por dia para essa 

prova, assim como poderá mandar, por deliberação da maioria, que o candidato dê a lição, 

sobre a disciplina sorteada, a um anno determinado do curso elementar; 

§ 5º Terminada cada prova, os membros da commissão darão as suas notas reservadas e 

para o resultado final julgarão cada candidato habilitado ou não por meio de votação, 

procedendo em seguida á respectiva habilitação; 

§ 6º Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver totalidade ou maioria de votos 

favoraveis e inhabilitado aquelle que obtiver maioria ou totalidade de votos para inhabilitação; 

§ 7º Findo o concurso lavrar-se-á uma acta que consignará o resultado de cada candidato 

e a classificação geral dos candidatos habilitados, grupando-se estes em tres classes, 

conforme tenham tido, cinco, quatro ou tres votos favoraveis da commissão julgadora; 

§ 8º O Director Geral da Instrucção remetterá esse resultado ao Secretario do Interior, 

Justiça, Instrucção e Saúde Publicas, propondo ao Governo a nomeação dos candidatos 

melhor classificados para as vagas existentes; 

§ 9º Em igualdade de condições, e no caso de maior numero de candidatos habilitados do 

que de vagas, a nomeação dos professores será livremente feita pelo Governo. 

Art. 3º A promoção do professor da Capital, de um quadro para outro, far-se-á nas 

condições prescriptas para a promoção dos professores do Interior, de conformidade com o 

estatuido na Lei 1846, de 14 de Agosto de 1925 e seu Regulamento. 

Art. 4º Um terço das vagas existentes no segundo quadro caberá aos professores de 

primeira classe do Interior, os quaes, por proposta do Director Geral da Instrucção, que 

attenderá ao criterio da antiguidade e do merecimento, serão removidos no mez de Janeiro, 

para o municipio da Capital. 

Art. 5º Haverá no municipio da Capital tantos professores substitutos quantos o Director 

Geral da Instrucção julgar necessarios, não podendo o seu numero exceder de 40, para o fim 

da substituição dos funccionarios do magisterio, nos seus impedimentos, percebendo tão só, 

pelo tempo que trabalharem, vencimentos correspondentes aos dos regentes do terceiro 

quadro. 

§ 1º A nomeação para esses lugares de substitutos será feita no inicio do anno lectivo 

mediante concurso de notas obtidas no Curso Normal. Os candidatos habilitados em concurso 

de provas e que não tiverem sido aproveitados nos lugares vagos effectivos do terceiro quadro, 

terão preferencia nas nomeações para professores substitutos; 

§ 2º Os professores substitutos serão nomeados pelo Director Geral da Instrucção, por um 

anno apenas e pela ordem da classificação que obtiverem, segundo o criterio do paragrapho 

anterior e poderão ser pelo mesmo livremente exonerados; 



§ 3º O Director Geral da Instrucção distribuirá os professores substitutos pelas escolas da 

Capital, equitativamente, de accordo com o numero de professores effectivos de cada uma, 

recebendo cada regente dessa categoria um numero de ordem para os effeitos da substituição 

nessa escola; 

§ 4º O professor substituto ficará obrigado a comparecer á escola para que for designado, 

todos os dias uteis, no início das aulas, assignando o ponto; 

§ 5º O director da Escola, dez minutos depois do inicio das aulas, designará os 

professores substitutos, pela sua ordem, para substituir algum professor que até esse instante 

não tenha comparecido para os trabalhos escolares; 

§ 6º O professor effectivo, que comparecer depois de dez minutos de tolerancia, salvo 

casos excepcionaes que o director da Escola levará immediatamente ao conhecimento do 

Director Geral da Instrucção, perderá o dia, sendo mantida a substituição; 

§ 7º No caso de uma licença, o diretor da Escola designará, na ordem da substituição, o 

professor substituto para reger a classe vaga, communicando esse acto immediatamente ao 

Director Geral da Instrucção, para a necessaria approvação; 

§ 8º Havendo uma licença numa Escola em que não haja substituto expressamente 

designado, o Director Geral da Instrucção convidará, pela ordem geral da classificação dos 

substitutos, independente da escola em que estiver o professor respectivo para preencher o 

lugar vago. 

§ 9º O professor substituto, embora habilitado em concurso de provas ou de notas, no 

anno seguinte, se desejar sua nomeação, terá de sujeitar-se novamente a qualquer desses 

concursos; 

§ 10. As professoras do extincto quarto quadro, que já haviam exercido interinamente ou 

como substitutas o magisterio na Capital, com mais de dois annos de serviços, poderão ser 

nomeadas para o quadro de substitutas, se o pedirem, independentemente do concurso de 

provas, devendo ser classificadas logo após as professoras habilitadas nesse concurso e não 

aproveitadas como regentes do terceiro quadro. 

Art. 6º A distribuição do professorado pelas differentes escolas da Capital será feita por 

livre deliberação do Director Geral da Instrucção de accordo com o criterio seguinte: 

a) terão preferencia na escolha dos lugares onde deverão servir os professores do 

primeiro quadro, depois os do segundo quadro e em seguida os do terceiro quadro; 

b) tanto quanto possivel o Director Geral da Instrucção procurará attender os interesses 

pessoaes dos professores, no que diz respeito ao transporte mais rapido para as suas 

residencias, não devendo isso, entretanto, constituir entrave para o provimento das cadeiras 

dos suburbios e dos bairros afastados do centro urbano. 

 

Art. 7º Cada turno de Escola terá o seguinte pessoal: 

 

a) um director, se a escola tiver quatro classes ou mais; 

b) um professor por classe de quarenta alumnos matriculados. 



 

Art. 8º O cargo de director de Escola é de immediata confiança do Director Geral da 

Instrucção. 

 § 1º A gratificação de director de Escola no municipio da Capital será de 50$000 

mensaes; 

§ 2º Nas escolas de dois turnos deverá de preferencia, haver um só director, que 

perceberá, no caso a gratificação de 100$000 mensaes; 

§ 3º Os directores de Escola quando pertencerem ao primeiro quadro somente terão a 

alludida gratificação quando dirigirem dois turnos; 

§ 4º A Directoria Geral da Instrucção baixará instrucções delimitando as attribuições dos 

directores de Escola. 

Art. 9º Haverá em cada Escola, com mais de duas classes um zelador e excepcionalmente 

dois, a juizo do Director Geral da Instrucção e a distribuição de cuja tarefa ficará a cargo dos 

directores das escolas de accordo com as instrucções que a esse respeito forem baixadas pela 

Directoria Geral da Instrucção. 

Art. 10. Para a fiscalização efficiente das escolas da Capital, o serviço de inspecção no 

municipio deverá ser distribuido por tres inspectores, da seguinte forma: 

 

a) um inspector encarregar-se-á da inspecção technica e administrativa das escolas 

urbanas de ambos os turnos, com obrigações diarias; 

b) um inspector encarregar-se-á da inspecção technica e administrativa das escolas dos 

suburbios, com obrigações diarias; 

c) um inspector encarregar-se-á exclusivamente da inspecção administrativa das escolas 

particulares do municipio. 

 

§ 1º Os inspectores serão professores primarios do proprio municipio, que perceberão os 

seus vencimentos, quando regentes de um dos tres quadros e mais a gratificação mensal de 

200$000 a titulo de ajuda de custo, ou professores primarios extranhos ao quadro do 

magisterio official, percebendo os vencimentos de 600$000 mensaes. 

§ 2º Os cargos de inspectores são de immediata confiança do Director Geral da 

Instrucção. 

§ 3º O actual inspector effectivo continuará a perceber os seus vencimentos presentes. 

§ 4º As suas attribuições serão determinadas em instrucções especiaes baixadas pelo 

Director Geral da Instrucção. 

Art. 11. O anno lectivo terá inicio a 1º de Fevereiro e terminará a 15 de Novembro, com 

intervallos de ferias na semana santa e de 15 de Junho a 1º de Julho. 

Paragrapho unico. As aulas do segundo periodo lectivo começarão a 2 de Julho pela 

commemoração condigna dessa data e encerrar-se-ão a 15 de Novembro, solemnemente. 



Art. 12. O periodo da manhã de qualquer escola deverá ter inicio ás 8 horas em ponto e 

terminar ás 12 horas e quinze minutos, com um intervallo, para descanso e recreio, de 10 as 10 

horas e quinze minutos; o periodo da tarde de qualquer escola deverá ter inicio ás 12 horas e 

quarenta e cinco minutos e terminar ás 17 horas, com um intervallo para descanso e recreio, 

de 14 horas e quarenta e cinco minutos ás 15 horas. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrario. 

 

Palacio do Governo do Estado da Bahia, 31 de Dezembro de 1930. (Assignados) – 

LEOPOLDO AFRANIO BASTOS DO AMARAL – Manoel Mattos Corrêa de Menezes. 

 


