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ANEXOS 

Legislação de 1835 até 1870 

 

Coletadas no AESP 

1835 

 

1) Lei no 09 de 24 de Março de 1835 

 Raphael Tobias de Aguiar, Presidente da Província de São Paulo. Faço saber 

a todos os seus habitantes, que a Assembléia Legislativa Provincial decretou, e eu 

sancionei a Lei seguinte: 

 Art 1. O Presidente da Província, quando conhecer, que os ordenados 

marcados dos professores de primeiras lettras de algumas das Villas da mesma 

Província no Decreto de sete de Agosto de mil oito centos e trinta e dous são 

excessivos em razão da pouca população do lugar, da menor concurrencia de 

alumnos, ou do pequeno custo da subsistência, fica auctorisado para designar-lhes 

na occasião do concurso das cadeiras qualquer dos ordenados inferiores 

estabelecidos no mesmo Decreto, dando logo parte á Assemblea Provincial para 

definitiva approvação d’essa designação. 

 Art 2. O mesmo Presidente fica igualmente auctorisado para prover 

interinamente as cadeiras de ensino de meninas, independentemente de concurso, e 

sobre propostas das câmaras municipaes. 

 Art 3. Taes professoras terão provimento com a clausula de emquanto bem 

servirem, e regerão as cadeiras, emquanto não apparecerem concurrentes, que se 

habilitem com os requisitos da Lei, e perceberão tão sómente dois terços do 

ordenado estabelecido no citado decreto. 

 Art 4. Ficam revogadas todas as disposições legislativas em contrario. 

 Mando portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertence, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente, como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar, e correr. 

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos vinte e quatro dias do mez de Março 

de mil oito centos e rinta e cinco. 

       Rafael Tobias Aguiar 

 

 Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sancionar, auctorizando ao 
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Governo para designar qualquer dos ordenados inferiores estabelecidos no decreto 

de sete de Agosto de mil oito centos e trinta e dous aos professores dos lugares de 

pequena população, e para prover interinamente as cadeiras de ensino de meninas, 

como acima se declara. 

     Para Vossa Excellencia ver 

    Joaquim José de Andrade e Aquino a fez. 

 Publicada n’esta Secretaria o governo no Livro primeiro de Leis a f.4 em 30 de 

Março de 1835. 

      Joaquim José de Andrade e Aquino 

 

1836 

 

2) Lei no 43 de 5 de Março de 1836 

José Cesário de Miranda Ribeiro, Presidente da Província de S. Paulo etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Art 1. Ficam creadas cadeiras de primeiras lettras nas freguezias de 

Morretes, dos Silveiras, de Juquery e Limeira. 

Art 2. Estas cadeiras serão providas na fórma das Leis em vigor. 

Art 3. Ficam sem effeito quaesquer disposições em contrario.  

Mando portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente, como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar, e correr. 

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos cinco dias do mez de Março de mil oito 

centos e trinta e seis. 

(L.S.)       José Cesário de Miranda Ribeiro 

 

 Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sancionar, creando cadeiras 

de primeiras lettras nas freguezias de Morretes, dos Silveiras, de Juquery e Limeira, 

como acima se declara. 

       Para Vossa Excellencia ver 

     Joaquim José de Andrade e Aquino a fez. 

 Publicada n’esta Secretaria do Governo em 7 de março de 1836. 
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Registrada nesta Secretaria do Governo no livro 1º de Leis a f. 44 em 7 de Março de 

1836. 

      Joaquim José de Andrade e Aquino 

 

 

3) Lei no 54 de 18 de Março de 1836 (antiga no 35) 

José Cesário de Miranda Ribeiro, Presidente da Província de S. Paulo etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo unico. Os professores de primeiras lettras poderão castigar 

moderadamente os seus discípulos, quando as penas moraes forem inefficazes: 

ficando sem vigor qualquer disposição em contrario. 

Mando portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente, como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar, e correr. 

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos desoito dias do mez de Março de mil 

oito centos e trinta e seis. 

(L.S.)       José Cezario de Miranda Ribeiro 

 Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sancionar,autorisando os 

Professores de primeiras lettras a castigarem moderadamente os seus discípulos, 

como assim se declara. 

       Para Vossa Excellência ver 

      Francisco Gomes de Almeida, a fez. 

 

Publicada nesta Secretaria do Governo em 20 de Março de 1836. 

      Joaquim Floriano de Toledo 

 

Registrado nesta Secretaria do Governo no livro 1º de leis a fl. 55em 20 de Março de 

1836. 

      Firmino José Barboza 

 

1837=NADA 

 

1838 
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4) Lei no 107 de 27 de Fevereiro de 1838 (Lei no 16 de 1838) 

 Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, Fidalgo Cavalheiro da Casa Imperial, 

Commendador da Ordem de S. Bento de Aviz, condecorado com a medalha de 

distinção das campanhas do Sul, Brigadeiro de Infantaria, e Presidente desta 

Província de S.Paulo, etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa 

Legislativa Provincial, decretou e eu sanccionei a Resolução seguinte: 

 Art 1º O actual professor público de ensino mútuo da freguesia da Sé 

perceberá d’ora em diante, além do ordenado de quatro centos e oitenta mil réis, 

mais duzentos mil réis de gratificações. 

 Art 2º Haverá um momento, proposto pelo professor, e approvado pelo 

presidente da província, o qual vencerá cento e cincoenta mil réis annuaes, sendo 

subordinado ao professor, que deve executar pontualmente o systema de Lancaster. 

 Art 3º O Presidente da província providenciará casa sufficiente e espaçosa 

para o dito fim. 

 Art 4º Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Mando portanto a 

todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Resolução 

pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente, como n’ella se contém. 

O Secretario desta Província a faça imprimir etc. Dada no Palácio do Governo de S. 

Paulo aos vinte e sete dias do mez de Fevereiro de mil oito centos e trinta e oito. 

(L.S.)      Bernardo Jose Pinto Gavião Peixoto 

     Joaquim José de Andrade e Aquino a fez 

 

Publicada nesta Secretaria do Governo aos 28 de Fevereiro de 1838. 

       Joaquim Floriano de Toledo 

Registrada n’esta Secretaria do Governo no Livro 1º de Leis a fl.__ em __ de 

Fevereiro de 1838. 

      Joaquim José de Andrade e Aquino 

 

1841 

 

5) Lei no 151 de 20 de Janeiro de 1841 (Lei no01 de 1841) 

 Rafael Tobias de Aguiar, Presidente da Provincia de S. Paulo etc. Faço saber 

a todos os habitantes, que a Assmbléa Legislativa Provincial, decretou e eu 

sanccionei a Resolução seguinte: 
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 Artigo Unico. Fica creada uma escola de primeiras lettras em Tatuhy com o 

ordenado marcado para as villas de serra acima, e sugeito á reducção de que trata o 

art 1º da lei provincial de 24 de março de 1835; revogadas para este effeito 

quaesquer disposições em contrário. 

 Mando portanto á todas as Autoridades a quem etc. Dada no Palácio do 

Governo de São Paulo aos vinte dias do mez de Janeiro de mil oito centos e 

quarenta e um. 

(L.S.)        Rafael Tobias de Aguiar 

     Joaquim José de Andrade e Aquino a fez 

Publicada n’esta Secretaria aos 20 de Janeiro de 1841. 

Gabriel José Rodrigues dos Santos 

Registrada n’esta Secretaria do Governo no Livro segundo de Leis a fl 1 em 20 de 

Janeiro de 1841. 

     Joaquim José de Andrade e Aquino 

 

6) Lei no 171 de 12 de Março de 1841 (Lei no 21 de 1841) 

 Rafael Tobias Aguiar, Presidente da Província de S. Paulo etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada na freguezia da Sé desta cidade mais uma cadeira de 

primeiras lettras: o presidente da província collocará esta nova cadeira onde for mais 

conveniente para a frequencia dos alumnos, attendendo ás distancias. 

 Art 2º Esta cadeira terá ordenado igual ao da cadeira existente. 

 Art 3º A disposição do art 2º da resolução de 27 de fevereiro de 1838 deixará 

de ter vigor logo que fôr provida a nova cadeira. 

 Art 4º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Governo de São Paulo aos doze dias do mez de Março de mil 

oitocentos e quarenta e um. 

(L.S.)        Rafael Tobias de Aguiar 

 Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sanccionar, creando na 
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freguezia da Sé d’esta cidade mais uma cadeira de primeiras lettras, como acima se 

declara. 

Para Vossa Excellencia vêr 

Francisco de Assis Peixoto Gomide a fez. 

 Publicada nesta Secretaria aos 12 de Março de 1841. 

Gabriel José Rodrigues dos Santos 

Registrada n’esta Secretaria do Governo no Livro segundo de Leis a fl. 39 v. em 12 

de Março de 1841. 

Francisco de Assis Peixoto Gomide. 

 

 

1842 

 

7) Lei no 198 de 8 de Março de 1842 (Lei no 22 de 1842) 

 O Barão de Mont’Alegre, Presidente da Província de S. Paulo etc. Faço saber 

etc. 

 Art 1º Fica creada mais uma escola de primeiras lettras na cidade de 

Sorocaba; e outra na villa de Guaratinguetá, além das que alli existem. 

 Art 2º Os professores d’estas escolas terão o mesmo ordenado concedido 

pelas leis em vigor. 

 Art 3º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão 

inteiramente, como n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, 

publicar, e correr. Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos oito dias do mez de 

Março de mil oito centos e quarenta e dous. 

(L.S.)        Barão de Mont’Alegre  

 Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sancionar, creando mais uma 

escola de primeiras lettras na cidade de Sorocaba; e outra na villa de Guaratinguetá, 

além das que existem, como assim se declara. 

       Para Vossa Excellência ver 

     Joaquim José de Andrade e Aquino, a fez. 

 

Publicada n’esta Secretaria do Governo  de São Paulo aos 8 de Março de 1842. 
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      Antonio Mariano de Azevedo Marques  

 

Registrada n’esta Secretaria do Governo no Livro segundo de leis a fl. 61 em 8 de 

Março de 1842. 

 

      Joaquim José de Andrade e Aquino 

 

8) Lei no 199 de 8 de Março de 1842 (Lei no 23 de 1842) 

 O Barão de Mont’Alegre etc. 

 Art 1º Fica creada uma escola de primeiras lettras na freguezia do Belém em 

Guarapuava com o ordenado annual de 360$000 réis. 

 Art 2º Na falta de oppositor fica o Governo auctorisado a contractar com 

quem ensine, dando uma gratificação mensal que não exceda a 30$000. 

 Art 3º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando portanto etc. Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos oito dias do 

mez de Março de mil oito centos e quarenta e dous. 

(L.S.)        Barão de Mont’Alegre 

  

Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sancionar, creando mais uma 

escola de primeiras lettras na freguezia do Belém em Guarapuava, com o ordenado 

annual de 360$000 rs.,como acima se declara. 

       Para Vossa Excellência ver 

     Joaquim José de Andrade e Aquino, a fez. 

 

Publicada n’esta Secretaria do Governo  de São Paulo aos 8 de Março de 1842. 

      Antonio Mariano de Azevedo Marques  

 

Registrada n’esta Secretaria do Governo no Livro segundo de leis a fl. 61 v. em 8 de 

Março de 1842. 

      Joaquim José de Andrade e Aquino 

1843 

 

9) Lei no 7 de 4 de Março de 1843 

 Joaquim José Luiz de Souza, Presidente da Provincia de São Paulo etc. 
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 Art 1º Ficão creadas cadeiras de primeiras lettras para o sexo masculino na 

Freguezia do Campo Largo, e nas Capellas Curadas de Votuverava, e Tindiquéra, 

municipio da Villa de S. Roque: na Freguezia de S. João do Rio Claro, municipio da 

Vila da Constituição: e na Freguezia de Indaiatuba, municipio da cidade de Itu: - na 

Freguezia de Itapecerica, municipio de Santo Amaro; e na Freguezia do Socorro, 

municipio de Bragança. 

 Art 2º Ficão igualmente creadas aulas de primeiras lettras para o sexo 

feminino na Cidade de Campinas, nas Villas de Lorena, Príncipe, Antonina, 

Pindamonhangaba, Cunha e Bananal. 

 Art 3º Os professores providos nas cadeiras ora creadas, terão os 

vencimentos estabelecidos pelas leis em vigor. 

 Art 4º O Governo organisará instrucções em que determine os meios mais 

apropriados para verificar: utilmente a inspecção de todas as escolas públicas de 

primeiras lettras; e poderá alterar as horas do exercício nas mesmas, quando algum 

Professor accumular qualquer outro emprego não imcompatível com o desempenho 

dos deveres do magistério. 

 Art 5º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

1844 

 

10) Lei no 6 de 29 de Janeiro de 1844 

 Manoel Felisardo de Souza e Mello, Presidente etc. 

 Artigo Unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo 

masculino na Freguezia de Santa Branca d Municipio de Jacarehy; revogadas as 

disposições e contrário. 

 

11) Lei no 13 de 13 de fevereiro de 1844 

 Manoel Felisardo de Souza e Mello, Presidente etc. 

 Artigo Unico. Fica creada na cidade de Paranaguá mais uma escola de 

primeiras lettras do methodo que o Governo julgar mais conveniente, destinada a 

instrucção do sexo masculino: ficando para isso revogadas as disposições em 

contrario. 

 

12) Lei no 17 de 22 de Fevereiro de 1844 

 Manoel Felisardo de Souza e Mello, Presidente, etc. 
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 Artigo Unico. Fica creada na Villa de Morretes uma Cadeira de primeiras 

lettras para o sexo feminino, vencendo a Professora o ordenado estabelecido pelas 

Leis em vigor: revogadas as disposições em contrario. 

 

13) Lei no 18 de 22 de Fevereiro de 1844 

 Artigo Unico. Fica creada na Freguezia de S. João da Boa Vista, municipio 

da Villa de Mogy-Mirim, uma Cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino; 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

  

14) Lei no 25 de 8 de Março de 1844 

 Manoel Felisardo de Souza e Melo, Presidente etc. 

 Art 1º Ficam creadas Cadeiras de primeiras lettras para o sexo feminino nas 

Villas de Bragança, Jacarehy, e Mogy das Cruzes; e para o sexo masculino nas 

Freguezias do Belém do municpio de Jundiahy; do Amparo de Bragança; e do Braz 

do d’esta cidade, podendo o Governo remover para esta ultima uma das cadeiras da 

Sé, se n’isso não houver incoveniente. 

 Art 2º Os Professores providos n’estas Cadeiras terão os vencimentos 

estabelecidos pelas Leis em vigor. 

 Art 3º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

1845 

 

15) Lei no 6 de 19 de Fevereiro de 1845 

 Art 1º Fica creada uma Cadeira de Primeiras Letras para o sexo masculino na 

Freguezia de Nossa Senhora da Penha de França d’este Municipio. 

 Art 2º O Magistério d’esta cadeira será desde já exercido pelo respectivo 

parocho, querendo este, percebendo em tal caso a gratificação annual de duzentos 

mil réis; em caso contrario porém será a Cadeira posta a concurso, dando-se ao 

Professor o competente ordenado. 

 Art 3º Ficão revogadas as Leis e disposições em contrário. 

 Mando portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Ley pertencer, que a cumprão, e faça cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario d’esta Província a faça imprimir, publicar, e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dezenove de Fevereiro de mil 

oitocentos e quarenta e cinco. 
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(L.S.)      Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

 

16) Lei no 09 de 19 de Fevereiro de 1845 

 Artigo Unico. Fica supprimida a segunda cadeira de Primeiras Letras da 

Freguezia da Sé d’esta Cidade, e o Governo no prazo de tres mezes da data d’esta 

Ley empregará o Professor d’ella com o ordenado que actualmente percebe, para 

alguma das Cadeiras vagas, a que não apparecerem oppositores; ficando revogadas 

as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Ley pertencer, que a cumprão, e faça cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario d’esta Província a faça imprimir, publicar, e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dezenove de Fevereiro de mil 

oitocentos e quarenta e cinco. 

(L.S.)      Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

 

17) Lei no 14 de 7 de Março de 1845 

 Art 1º Fica creada uma Cadeira de Primeiras Letras para o sexo feminino na 

Villa de São Roque, e uma segunda para o sexo masculino na Cidade de Taubaté. 

 Art 2º Os Professores providos nas Cadeiras ora creadas, terão o vencimento 

estabelecido pelas Leis em vigor. 

 Art 3º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Ley pertencer, que a cumprão, e faça cumprir tão inteiramente 

como n’ella se contém. O Secretario d’esta Província a faça imprimir, publicar, e 

correr. Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos sete de Março de mil 

oitocentos e quarenta e cinco. 

(L.S.)      Manoel da Fonseca Lima e Silva.  

 

1846  

 

18) Lei no 14 de 6 de Março de 1846 

 Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras na freguezia de 

São José dos Barreiros no municipio de Arêas. O Professor vencerá o ordenado 

marcado por lei. Ficão revogadas as disposições em contrário 
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Mando portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Ley pertencer, que a cumprão, e faça cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario d’esta Província a faça imprimir, publicar, e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos seis dias do mez de Março de mil 

oitocentos e quarenta e seis. 

(L.S.)       Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

 

19) Lei no 19 de 6 de Março de 1846 

 Artigo unico. Ficão creadas Cadeiras de primeiras letras para o sexo 

masculino nas Freguezias de Sarapuhí no Municipio e Itapetininga, Agoachoca no 

municipio de Itu, e Santo Antonio da Caxoeira de Atibaia. Revogadas as disposições 

em contrário. 

 Aos seis dias do mez de Março de mil oitocentos e quarenta e seis. 

 

20) Lei no 23 de 12 de Março de 1846 

 Artigo unico. Fica creada uma escola de primeiras letras para o sexo 

masculino na Freguezia de São José de Parahitinga, com o ordenado marcado por 

Lei. Revogadas as disposições em contrário. 

 Aos doze dias do mez de Março de mil oitocentos e quarenta e seis. 

(L.S.)       Manoel da Fonseca Lima e Silva 

 

21) Lei no 24 de 12 de Março de 1846 

 Art 1º Fica creada uma cadeira de Grammatica Latina na Villa de Porto-feliz, 

com o ordenado, e gratificação marcado nas leis. 

 Art 2º Fica também creada na mesma Villa uma aula de primeiras letras para 

o sexo feminino com o ordenado marcado para as escolas de Serra-acima. 

 Art 3º Ficão revogadas as disposições em contrário. 

 Aos doze dias do mez de Março de mil oitocentos e quarenta e seis. 

(L.S.)       Manoel da Fonseca Lima e Silva 

 

22) Lei no28 de 12 de Março de 1846 

Artigo unico. Ficão creadas cadeiras de primeiras letras para o sexo 

masculino nas Freguezias de Santa Bárbara do municipio da Constituição, e de 

Nossa Senhora do Ó do municipio d’esta Cidade. Revogadas as disposições em 

contrario. 
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Aos doze dias do mez de Março de mil oitocentos e quarenta e seis. 

(L.S.)       Manoel da Fonseca Lima e Silva 

 

23) Lei no 310 de 16 de Março de 1846 (lei nº 34 de 1846) 

 Manoel da Fonseca Lima e Silva, Presidente da Provincia de São Paulo, etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou e eu sancionei a Lei seguinte: 

TITULO I 

DO OBJECTO DA INSTRUCÇÃO PRIMARIA, E ESTABELECIMENTO DAS 

ESCOLAS. 

 Art 1o A instrução primaria comprehende a leitura, escripta, theoria e pratica 

da arithmetica até proporções inclusive, as noções mais geraes de geometria 

pratica, grammatica da língua nacional, e princípios da moral christã, e da doutrina 

da religião do Estado. 

 Art 2o A instrucção primaria para o sexo feminino constará das mesmas 

matérias do artigo antecedente, com exclusão da geometria; e limitada a arithmetica 

á theoria e pratica das quatro operações; e também das prendas que servem á 

economia domestica. 

 Art 3o O governo estabelecerá escolas publicas de instrucção primaria em 

todas as cidades e villas; e nas outras povoações que, attento o numero da 

população reunida, julgar em circumstancias apropriadas, sugeitando á approvação 

da Assembléa. 

 Art 4o Nas povoações em que as escolas do sexo masculino forem 

freqüentadas por mais de sessenta alumnos, poderá haver mais de uma escola; e 

n´este caso serão addicionadas á instrucção primaria designada no artigo primeiro 

na segunda aula as seguintes matérias: noções geraes de historia e geographia, 

especialmente da historia e geographia do Brazil; noções das sciencias phisicas 

applicaveis aos usos da vida. Naquellas em que as do sexo feminino forem 

freqüentadas por mais de quarenta, também poderá haver mais de uma, 

addicionando-se noções geraes de historia, e geographia, e musica. 

 Art 5o As commissões inspectoras, havendo-as, e na falta d´ellas as câmaras 

municipaes, permittirão a abertura de escolas primarias particulares, em que se 

ensinem as matérias dos artigos primeiro, segundo, e quarto, ou mais apresentando 

o impetrante documento legal, com que comprove ter bons costumes. Este 

documento será havido no logar em que o impetrante tenha residido pelo menos tres 
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annos antes, e conterá essa declaração: sendo o impetrante estrangeiro deverá 

pronunciar correctamente a língua nacional, e provar que tem conhecimentos da 

grammatica da mesma. 

 Art 6º Não poderão obter permissão para estabelecer escolas particulares os 

que estiverem comprehendidos nos casos do artigo vinte e um, paragraphos 

segundo, terceiro, quarto e quinto. 

 Art 7º Nos logares, á cujas cadeiras, depois de postas regularmente á 

concurso, não se apresentem concurrentes, e não havendo também pertendentes 

que queiram estabelecer escolas particulares, em conformidade com o artigo quinto, 

poder se-ha facultar o estabelecimento de escolas particulares, em que se ensinem 

somente a leitura, escripta, pratica das quatros operações arithmeticas e os 

princípios da moral christã, e da doutrina da religião do Estado. 

 Art 8º A freqüência promiscua de ambos os sexos em uma escola, só é 

permittida nos logares, onde não existam escolas diversas para ambos. 

 Art 9º As escolas particulares ficam sugeitas á inspecção na conformidade do 

titulo quinto no que lhes for applicavel. 

TITULO II 

DA HABILITAÇÃO E PROVIMENTO DOS PROFESSORES 

 Art 10. Podem ser professores públicos os cidadãos brazileiros, que mostrem 

ter as habilitações seguintes: 

§ 1º Mais de desoito annos de idade. 

§ 2 º Bom procedimento provado na conformidade do artigo quinto. 

§ 3º Conhecimento das matérias exigidas na presente lei. 

§ 4º Instrucção pratica do ensino.  

 Art 11. O provimento far-se-há por meio de exame em concurso publico, 

salva a disposição do artigo trinta e cinco, feito perante o presidente da província, e 

por uma comissão fixa de tres membros por elle nomeados, que votarão em 

escrutínio secreto; e no caso de approvação poderá o governo prover ou não o 

candidato, como julgar útil. 

 A época dos exames será regularmente nos mezes de Janeiro e Junho de 

cada anno: dous mezes antes publicar-se-há pela imprensa, e por editaes nos 

lugares das escolas, quaes as que se acham, e á concurso. 

 Art 12. Quando, depois de postas á concurso as cadeiras, não appareçam 

concurrentes a ellas, o governo poderá admittir á concurso, e prover á estrangeiros, 

que tenham as habilitações do artigo décimo; e estes, além dos ditos quesitos, 
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deverão pronunciar perfeitamente a língua nacional, e soffrerão mais rigoroso exame 

de grammatica. 

 Art 13. Os títulos de provimento dos professores públicos, nomeados em 

virtude da presente lei, serão passados pelo governo, e somente perder-se-hão nos 

casos declarados n´ella. 

 Art 14. Não poderão obter provimento, apezar das habilitações do artigo 

décimo; primeiro os que tiverem sido demittidos em observância do artigo vinte e 

um, paragraphos segundo, terceiro, quarto e quinto; segundo os que tiverem soffrido 

condemnação por furto, roubo, juramento falso, ou falsidade. 

TITULO III 

VENCIMENTOS E APOSENTADORIAS DOS PROFESSORES PUBLICOS 

 Art 15. O ordenado fixo dos professores públicos será nas cidades de 

quatrocentos a quinhentos mil réis, e nas outras povoações de duzentos e cincoenta 

á trezentos mil réis. Na fixação dos ordenados o governo attenderá ás 

circumstancias peculiares das localidades, e á concurrencia certa ou provável de 

alumnos; depois de uma vez fixados só poderão ser alterados pela Assembléa 

Provincial. 

 Art 16. Os professores das escolas creadas na conformidade do artigo 

quarto, terão a quarta parte mais do ordenado marcado no artigo antecedente; e as 

câmaras municipaes, a cujo municipio pertencerem, concorrerão com essa quantia, 

e fornecerão aos professores local apropriado para a escola. 

 Art 17. Além do ordenado fixo vencerão os professores, cujas escolas forem 

freqüentadas por mais de vinte alumnos effectivamente, uma gratificação annual de 

quatro mil réis por cada alumno que exceder o dito numero; para as escolas do sexo 

feminino, o numero será de quinze. Os professores provisórios só perceberão tres 

mil réis. 

 Art 18. Os professores que, tendo exercido o magistério por vinte e cinco 

annos, se impossibilitarem para continuar, serão aposentados com todo o ordenado 

que vencerem ao tempo da aposentadoria, caso tenham servido mais cinco annos 

além dos vinte e cinco: e quando depois desses annos não se dê impossibilidade, 

perceberão mais a décima parte do ordenado, sendo afinal aposentados com todo o 

ordenado que estiverem vencendo ao tempo da aposentadoria. Os que tendo 

servido por mais de dez annos se impossibilitarem para continuar, serão 

aposentados com a parte do ordenado que corresponder ao tempo que tiverem 

servido, distribuído por vinte e cinco annos. 
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TITULO IV 

DA SUSPENSÃO, REMOÇÃO E DEMISSÃO DOS PROFESSORES PUBLICOS 

 Art 19. Os professores públicos poderão ser suspensos pelo governo: 

 § 1º No caso de pronuncia por crime inafiançável em quanto durarem os seus 

effeitos. 

 § 2º Quando o governo lhes mande instaurar processos por crimes de 

responsabilidade. A suspensão em todo o caso priva ao professor de todo, ou de 

parte do ordenado, durante o tempo della, como determinar o governo. 

 Art 20. Poderão os professores ser removidos de uma para outra escola, 

 § 1º A’ requerimento seu, não havendo incoveniente, para escola de igual ou 

menor ordenado. 

 § 2º por accesso para escola de maior ordenado, quando se tornarem 

distinctos pelo exacto cumprimento de seus deveres, pelo numero e progresso dos 

alumnos que frequentarem effectivamente a escola; o que só poderá ter logar depois 

de sete annos de exercício do magistério. 

 Art 21. Os professores serão demittidos pelo governo: 

 § 1º Quando o requeiram, não havendo incoveniente, não tendo então logar a 

aposentadoria. 

 § 2º Quando razões fundadas de moralidade assim o exijam á requerimento 

de qualquer auctoridade, ou chefes de família, ouvidos o professor inculpado, e a 

commissão inspectora. 

 § 3º Quando depois de advertidos ou multados por tres vezes se mostrem 

incorrigíveis, ou quando desobedeçam formalmente ás ordens do governo, 

dependendo n’ este ultimo caso de approvação da assembléa Provincial. 

 § 4º Quando forem condemnados por furto, roubo, juramento falso e 

falsidade. 

 § 5º Quando por motivo de enfermidades tornem-se inhabeis, salva a 

disposição do artigo dezoito. 

 § 6º Quando por culpa sua forem as escolas freqüentadas por menos de doze 

alumnos effectivos. 

 Art 22. Os professores que abandonarem o exercício do emprego sem prévia 

auctorisação, serão multados no dobro do vencimento, que deveriam ter, durante o 

tempo do abandono, além de outras penas emq eu por esse facto possam incorrer. 
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 Art 23. Quando obtiverem licença por mais de um mez, são obrigados á 

deixar substitutos pagos á sua custa, e approvados pela comissão inspectora, em 

exame. 

 Art 24. O governo obrigará aos actuaes professores particulares a fecharem 

as escolas, quando por meio da inspecção das commissões reconheça que não 

ensinam utilmente as matérias exigidas por esta lei, ou quando estejam em algum 

dos casos do artigo vinte e um, impondo-lhes administrativamente multa até cem mil 

réis; e no caso de renitencia ficam sujeitos ás penas do artigo cento e vinte oito do 

código criminal. 

TITULO V 

DA INSPECÇÃO DAS ESCOLAS E EXAME DOS ALUMNOS 

 Art 25. Haverá em cada povoação, onde houver escola publica ou particular, 

uma commissão composta de tres cidadãos residentes no lugar, um nomeado pelo 

governo, e dous pela câmara municipal, sendo um sacerdote, o qual poderá ser o 

parocho. 

 Art 26. A’ esta commissão compete: 

 § 1º Inspeccionar as escolas publicas e particulares estabelecidas nas 

povoações de sua residencia, fazendo ao menos uma visita mensal. 

 § 2º Verificar o numero dos alumnos que frequentam effectivamente a escola. 

 § 3º Examinar a salubridade do local das escolas, e se nellas se ensinam 

regularmente as materias conforme a presente lei, e se os professores cumprem 

tudo quanto fôr determinado nos regulamentos e instrucções. 

 § 4º Enviar trimensalmente ao governo uma informação circumstanciada do 

estado das escolas, do progresso dos alumnos, das causas da falta de concurrencia, 

quando se realise, e de todas as necessidades que occorrerem. 

 § 5º Assistir aos exames annuaes dos alumnos na época determinada. 

 § 6º Fazer aos professores advertências sobre ommissões leves no 

cumprimento de seus deveres, participando ao governo quando se mostrem 

incorrigiveis, communicando tambem todas as faltas que encontrarem. 

 § 7º Exigir dos professores nas visitas que fizerem, todos os esclarecimentos 

que julgarem precisos, para basearem suas informações; e na época marcada um 

mappa dos alumnos segundo as instruccções do governo. 

 § 8º Dar attestados aos professores para cobrarem seus vencimentos; 

declarando n’elles o numero de alumnos que effectivamente frequentam as escolas. 



 54 

 Art 27. Quando os professores abandonarem o exercício do emprego, e 

estiverem impedidos, havendo possibilidade de durar o impedimento por mais de um 

mez, as commissões inspectoras (caso não haja substituo approvado) poderão 

contractar quem reja as escolas provisoriamente, percebendo dous terços dos 

vencimentos. 

 Art 28. As commissões inspectoras poderão deliberar, reunidos dous 

membros, quando o terceiro esteja impedido, e o que fôr nomeado pelo governo terá 

á seu cargo todos os papéis relativos á incumbencia d’ellas, e em seu nome dirigirá 

a correspondencia. 

 Art 29. O governo, mostrando-se as commissões inspectoras negligentes ou 

ommissas, poderá multal-as, ou a seus membros individualmente em dez á trinta mil 

réis; e tambem dissolvel-as, organisando novas, excluindo alguns ou todos os 

membros das que dissolver. 

 Art 30. Haverá annualmente pelo menos um exame publico geral dos 

alumnos, tanto publicos como particulares; do resultado destes exames darão as 

commissões parte circumstanciada ao governo. 

TITULO VI 

DA ESCOLA NORMAL 

 Art 31. O governo estabelecerá na capital da província uma escola normal de 

instrucção primaria, em que se ensinarão as seguintes materias em um curso de 

dous annos: logica, grammatica geral e da lingua nacional, theoria e pratica de 

arithmetica até proporções inclusivè, noções geraes de geometria pratica, e suas 

applicações usuaes; calligraphia, princípios e doutrina da religião do Estado; os 

diversos methodos e processos de ensino, sua applicação e vantagens 

comparativas. 

 Art 32. O professor da escola normal será nomeado pelo governo, e 

perceberá uma gratificação, não excedente á um conto e quinhentos mil réis. A 

escola estará sob a immediata inspecção do governo, que fornecerá ao professor 

local apropriado e todos os instrumentos, livros, modelos e mais objectos, que forem 

precisos para os exercícios. A classificação das materias será feita pelo professor 

com approvação do governo. 

 Art 33. Não achando o governo pessoa competentemente habilitada para o 

ensino da escola normal, poderá engajar quem vá instruir-se na Europa nas 

materias exigidas, ministrando-lhe o auxilio annual de oitocentos mil réis moeda 

forte; e tomará cautellas para obviar a defraudação da fazenda publica. 
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 Art 34. Ninguem poderá matricular-se na escola normal, não sendo maior de 

deseseis annos, e não mostrando-se em exame instruído na leitura e escripta. O 

governo poderá prestar mensalmente o fornecimento de trinta mil réis a dez 

cidadãos, que querendo dedicar-se ao magisterio, tiverem falta de meios para 

frequentar a escola normal, apresentando elles documentos com que comprovem a 

condição de moralidade, segundo o artigo quinto, e estes indemnisarão ao cofre 

provincial, sendo providos, descontado-se quantia arrasoada dos seus vencimentos 

sem premio, e não se realisando o provimento indemnisarão com juro legal.  

 Art 35. A approvação obtida pelos alumnos na escola normal no fim do curso, 

habilita-os para o provimento sem dependência de concurso, excepto para as do 

artigo quarto, mas d’elle dependem, apparecendo outros pretendentes tendo sempre 

preferência em igualdade de circumstancias; mas passados tres annos depois da 

approvação, não poderão ser providos sem novo exame, na fórma do artigo onze, 

provando em todos os casos a sua moralidade por attestação do professor da escola 

normal, e da commissão inspectora. 

TITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

 Art 36. Emquanto não estabelecer-se a escola normal, e não houverem 

candidatos ás cadeiras, formandos na mesma, e só se dará provimento provisorio, e 

com dous terços do ordenado marcado na presente lei. 

 Art 37. O governo preocederá á indagações sobre os actuaes professores, e 

reconhecendo em alguns inhabilidades para o magistério pela falta de progresso, e 

pela pouca concurrencia de alumnos, segundo as circumstancias locaes, poderá 

aposental-os conforme a legislação vigente, ou constrangel-os á habilitarem-se na 

escola normal, para o que marcar-lhes-há um praso rasoavel. 

 Art 38. Os que, segundo a determinação do governo, ou voluntariamente 

quizerem freqüentar a escola normal, o poderão fazer percebendo os seus 

vencimentos, deixando substitutos approvados em exame na forma do art. 11, e 

pagos á sua custa. 

 Art 39. Quando os professores, depois de advertidos pelo governo, se não 

corrijam, poderão ser multados com o não pagamento do ordenado por um a tres 

mezes, conforme a gravidade da falta, precedendo informação da commissão 

inspectora. 

 Art 40. As escolas que forem freqüentadas por menos de doze alumnos 

effectivos, serão supprimidas, quando seja isso devido á falta de população no lugar. 
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 Art 41. Todas as disposições desta lei relativas aos professores, são 

extensivas ás professoras no que lhes forem applicaveis. 

 Art 42. No caso de não apparecerem concurrentes ás cadeiras do sexo 

feminino, para serem providas segundo as condições do artigo onze, poderá o 

governo auctorisar exames fóra da capital, quando pela distancia seja necessario, 

dando em tal caso provimento provisorio unicamente, e com dous terços do 

ordenado. O exame n’este caso será feio perante a commissão inspectora, e por 

examinadores nomeados pelo governo. 

 Art 43. As ferias geraes serão desde Domingo de Ramos até o primerio dia 

util depois da Paschoa, e desde oito de Dezembro até seis de Janeiro. Além d’estas 

são dias feriados as quintas-feiras de todas as semanas, quando não houver dias 

santo, ou feriado por lei. 

 Art 44. O governo, no regulamento que organisar para execução da presente 

lei, determinará o programma dos exames tanto a respeito da escola normal, como 

das menores: a policia e economia das escolas, os castigos, a duração diaria dos 

exercicios, que não será menos de duas horas e meia de manhã, e outro tanto de 

tarde; estabelecerá o modo pratico da inspecção pelas commissões e 

especificadamente para a verificação do numero de alumnos que frequentão 

effectivamente as escolas; e dará todas as mais providencias que forem uteis e 

consentâneas com a presente lei, podendo cominar multas de vinte a sessenta mil 

réis, que serão impostas administrativamente, á todos os que forem incumbidos de 

qualquer ramo de serviço de instrucção primaria, quando não cumprão a presente 

lei, e as instrucções, e regulamentos do governo. 

 Art 45. O governo procurará fornecer edifícios próprios para n’elles se 

estabelecerem as escolas, havendo-os públicos; e não os havendo fará promover a 

promptificação d’elles por meio de subscripções nas localidades. Fornecerá aos 

professores os utensílios precisos. Em quanto governo não puder fornecer edifícios, 

e nem conseguir por meio das subscripções, continuarão as aulas a este respeito 

como actualmente. 

 Art 46. Ficão revogadas as leis e disposições em contrario. 

 Mando portanto á todas as Auctoridades a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos dezeseis dias do mez de Março de mil 

oito centos e quarenta e seis. 
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 (L.S.)   Manoel da Fonseca Lima e Silva 

 Carta de Lei, pela qual Vossa Excellencia manda executar o decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sanccionar, dando nova 

organisação ás escolas de instrucção primaria, e creando uma escola normal, como 

acima se declara. 

 

Para Vossa Excelência ver 

Antonio Rodrigues de Oliveira Netto a fez. 

 

Publicada nesta Secretaria do Governo aos dezeseis dias do mez de Março do anno 

de mil oitocentos e quarenta e seis. 

Manoel Joaquim Henriques de Paiva 

Registrada n’esta Secretaria do Governo no Livro segundo de Leis a fl. 210 v. em 16 

de Março de 1846. 

Joaquim José de Andrade e Aquino. 

 

1847 

 

24) Lei no 05 de 16 de Fevereiro de 1847 

 Art 1º Fica creada no Seminário de Educandas d’esta capital uma escola 

normal d’instrucção primaria para o sexo feminino, na qual se ensinarão em um 

curso de dous annos as seguintes matérias: Grammatica da língua nacional, theoria 

e practica doa quatro operações de arimethica, principio, e doutrina da religião do 

Estado, a língua franceza, e muzica vocal e instrumental, para n’ela se habilitarem 

as educandas, que forem idôneas para o magistério, e outras pessoas do mesmo 

sexo que quizerem frequental-a. 

 Art 2º A theoria e a practica das quatro operações de arithmetica, principio e 

doutrina da religião do Estado, serão ensinadas pela Professora de instrucção 

primaria do Seminário; e as outras matérias por uma Senhora hábil, que o Governo 

contractara, a qual servirá também de Directora dos estudos, precebendo uma 

gratificação não excedente a um conto de réis. 

 Art 3º São extensivas à Escola creada por esta lei as disposições da de no 34 

de 6 de março de 1846 no art 34 sobre as condições da matricula, e nos arts 35, 36, 

37, 38. 
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 Art 4º No provimento das cadeiras para o sexo feminino, em igualdade de 

circumstancias, terão referencia as concurrentes que forem casadas. As educandas 

que se habilitarem na escola normal serão obrigadas a empregar-se no magistério, 

tendo unicamente o direito de escolher entre as cadeiras vagas, que não tiverem 

oppositoras, as que lhes convierem, dentro do praso marcado pelo governo. 

 Art 5º O Governo no regulamento que organisar para a execução da presente 

Lei, determinará a duração diária dos exercícios, a maneira de avaliar a idoneidade 

das educandas; o programa dos exames para a admissão à matrícula, e de 

habilitação; o modo practico da inspecção, a policia e economia da escola, dando as 

mais providencias que forem úteis, e adequadas à presente Lei. 

 Art 6º Ficão revogadas todas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento, e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contem. O Official maior servindo de Secretario d’esta província a faça 

imprimir, publicar, e correr. Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dezeseis 

dias do mez de Fevereiro de mil oito centos e quarenta e sete. 

 

(L.S.)       Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

 

 Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o Decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sanccionar, creando no 

Seminário de Educandas d’esta Capital uma escola normal de instrucção primaria 

para o sexo feminino, na forma acima declarada. 

 Para Vossa Excellencia ver. 

Nuno Luiz Bellegrade, a fez. 

 Publicada nesta Secretaria do Governo de S. Paulo aos dezesseis dias do 

mez de fevereiro de mil oitocentos e quarenta e sete. 

Francisco Gomes de Almeida. 

 Registrada nesta Secretaria do Governo de S. Paulo no livro 2º de leis a fl. 

252 em 19 de Fevereiro de 1847. – Joaquim José de Andrade e Aquino. 

 

25) Lei N. 06 de 16 de Fevereiro de 1847 

 Art. Unico. Ficão approvados os Estatutos do Seminário de meninos da 

cidade de Itú, organisados pelo Governo em datta de 18 de janeiro de 1847; 

revogadas as disposições em contrario. 
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Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento, e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contem. O Official maior servindo de Secretario d’esta província a faça 

imprimir, publicar, e correr. Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dezeseis 

dias do mez de Fevereiro de mil oito centos e quarenta e sete. 

 (L.S.) Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

 

 Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o Decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sanccionar, approvando os 

Estatutos do Seminário de meninos da cidade de Itu, como acima declarada. 

 Para Vossa Excellencia ver. 

Joaquim José de Andrade e Aquino a fez. 

 Publicada nesta Secretaria do Governo de S. Paulo aos dezesseis dias do 

mez de fevereiro de mil oitocentos e quarenta e sete. 

Francisco Gomes de Almeida. 

 Registrada nesta Secretaria do Governo de S. Paulo no livro 2º de leis a fl. 

253 em 19 de Fevereiro de 1847. – Joaquim José de Andrade e Aquino. 

 

29) Lei no 19 de 16 de Março de 1847 

 Art 1º Fica fixado em trinta o numero de meninas que devem ser sustentadas 

pelo cofre provincial no seminário de educandas d’esta cidade as que actualmente 

n’elle existem excedentes ao dito numero ser”ao conservadas até que possão ter 

destino conveniente. 

 Art 2º O Governo fará contractar com famílias os serviços das que não forem 

julgadas aptas para o magistério, em virtude da lei provincial n. 5 de 13 de fevereiro 

do corrente anno aquellas que não poderem ter esse destino, serão empregadas em 

serviço conveniente, no mesmo seminário, e o producto do seu trabalho applicado 

para auxilio das despesas do estabelecimento. 

 Art 3º As que, em conformidade do art 4º da referida lei, forem empregadas 

no magistério, receberão do cofre provincial um donativo de duzentos mil réis. 

 Art 4º O Governo organisará regulamento para a execução do art. 2º da 

presente lei, executando-o interinamente,e submettendo-o à approvação da 

Assembléa. 

 Art 5º Ficão regovadas as disposições em contrario. 
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 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento, e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contem. O Official maior servindo de Secretario d’esta província a faça 

imprimir, publicar, e correr. Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dezeseis 

dias do mez de março de mil oito centos e quarenta e sete. 

 (L.S.) Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

 

 Carta de Lei pela qual Vossa Excellencia manda executar o Decreto da 

Assembléa Legislativa Provincial, que houve por bem sanccionar, fixando em trinta o 

numero de meninas, que devem ser sustentadas pelo cofre provincial no seminário 

d’educandas d’esta cidade, na forma acima declarada. 

 Para Vossa Excellencia ver. 

Nuno Luiz Bellegarde, a fez. 

 Publicada nesta Secretaria do Governo de S. Paulo aos dezesseis dias do 

mez de março de mil oitocentos e quarenta e sete. 

Francisco Gomes de Almeida. 

 Registrada nesta Secretaria do Governo de S. Paulo no livro 2º de leis a fl. 

263 em 18 de março de 1847. – Joaquim José de Andrade e Aquino. 

 

1848=NADA 

 

1849 

27) Lei n. 11 de 21 de Março de 1849 

 Vicente Pires da Motta, Presidente, etc. 

 Artigo Unico. Ficam creadas cadeiras de primeiras letras para o sexo 

masculino na freguezia do Embaú, municipio de Lorena, e na de Itaquaquecetuba no 

de Mogi das Cruzes: revogadas as disposições em contrario. 

 

28) Lei n. 12 de 21 Março de 1849 

 Vicente Pires da Motta, Presidente, etc. 

 Artigo Unico. Ficam creadas duas cadeiras de primeiras letras para o sexo 

masculino, uma no logar denominado – Bairro do Santo Antonio – e outra na 

freguezia de Caraguatatuba, sitos no municipio da villa de S. Sebastião: revogadas 

as disposições em contrario. 
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29) Lei n. 13 de 21 de Março de 1849 

 Vicente Pires da Motta, Presidente, etc. 

 Artigo Unico. Ficam creadas cadeiras de primerias letras para o sexo 

masculino no logar denominado – Cubatão – no municipio de Santos; nas freguezias 

de Araçariguama no de S. Roque, Pinheiros no Queluz, e do Braz no desta cidade. 

Revogadas as disposições em contrario. 

 

1850 

 

30) Lei n. 405 de 10 de Junho de 1850 (lei n. 16 de 1850) 

 O doutor Vicente Pires da Motta, Presidente da Província de S.Paulo etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Ficam creadas cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

masculino nas freguezias de Paranapanema e de Botucatú, ambas no municipio de 

Itapetininga: na freguezia de S. Simão, municipio da Casa Branca: na Capella 

curada de Guaraquiçaba, municipio de Paranaguá: e na freguezia de Mogy-guassú, 

termo de Mogy-mirim; revogadas as disposições em contrario. 

 

1851 

 

31) Lei n. 424 de 6 de Maio de 1851 (lei n. 9 de 1851) 

 O doutor Vicente Pires da Motta, Presidente da Província de S.Paulo etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Ficam creadas cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

masculino nas freguezias de Tibagy; da Penha municipio de Mogy-mirim; do Carmo, 

municipio da Villa Franca do Imperador; e na povoação do Porto de cima, na Villa de 

Morretes: revogadas as disposições em contrario. 

 

1852=NADA 

 

1853 

 

32) Lei n. 443 de 9 de Março de 1853 (lei n. 3 de 1853) 
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 O bacharel formado Josino do Nascimento Silva, Presidente da Província de 

S. Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Ficam creadas cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

masculino nas freguezias de Nossa Senhora da Piedade, municipio de Sorocaba, na 

de Cajurú, municipio de Batataes, na de Santa Rita do Paraíso, municipio da villa 

Franca do Imperador, e na de Bethlém do Descalvado, termo da villa de S.João do 

Rio Claro. Revogadas as disposições em contrario. 

 

33) Lei n. 449 de 14 de abril de 1853 (lei n. 9 de 1853) 

O bacharel formado Josino do Nascimento Silva, Presidente da Província de 

S. Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras do sexo masculino 

na freguezia do Senhor Bom Jesus do Arujá, municipio de Mogy das Cruzes; e 

assim também  uma segunda cadeira para o mesmo sexo na cidade de Iguape, na 

forma do art 4º da lei provincial n. 34 de 16 de Março de 1846. Revogadas as 

disposições em contrario. 

 

34) Lei n. 450 de 14 de Abril de 1853 (lei n. 10 de 1853) 

O bacharel formado Josino do Nascimento Silva, Presidente da Província de 

S. Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo unico. Fica creada uma segunda cadeira de primeiras lettras para o 

sexo feminino na cidade de Sorocaba, na fórma do art. 4º da lei n. 34 de 16 de 

Março de 1846. 

 

1854 

 

35) Lei n. 484 de 3 de Maio de 1854 (lei n. 26 de 1854) 

 O bacharel formado Josino do Nascimento Silva, Presidente da Província de 

S. Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 
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 Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras na Capella da 

Senhora da Conceição Apparecida, municipio de Guaratinguetá. Revogadas as 

disposições em contrario. 

 

1855 

 

36) Lei n. 498 de 24 de Março de 1855 (lei n.9 de 1855) 

O bacharel formado José Antonio Saraiva, Presidente da Província de S. 

Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras do sexo masculino 

em Tremembé. Revogadas as disposições em contrario. 

 

37) Lei n. 513 de 18 de Abril de 1855 (lei n. 24 de 1855) 

 O bacharel formado José Antonio Saraiva, Presidente da Província de S. 

Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo 

masculino na povoação de S. Miguel do districto da freguezia da Penha. Revogadas 

as disposições em contrario. 

 

38) Lei n. 519 de 24 de Abril de 1855 (lei n. 30 de 1855) 

O bacharel formado José Antonio Saraiva, Presidente da Província de S. 

Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica o governo auctorisado a aposentar a Francisco Antoniuo 

das Chagas, professor publico de primeiras lettras da villa de Santo Amaro com o 

ordenado de 480$000rs annuaes, uma vez que prove haver exercido as funcções do 

magistério primário em dita villa por mais de 40 annos,contando-se para esse fim os 

28 annos de serviço prestados na cadeira publica, e o tempo de ensino privado. 

Revogadas quaesquer disposições de Lei em contrario. 

 

1856 

 

39) Lei n. 528 de 2 de Abril de 1856 (lei n. 8 de 1856) 
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 O bacharel formado Antonio Roberto d’Almeida, Vice-presidente da Província 

de S. Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 

Provincial, decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Ficam creadas cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

feminino na freguezia do Bethlém, municipio de Jundiahy, e na freguezia da Serra 

Negra, municipio de Mogy-mirim; revogadas as disposições em contrario. 

 

40) Lei n. 536 de 5 de Abril de 1856 (lei n. 16 de 1856) 

 O bacharel formado Antonio Roberto d’Almeida, Vice-presidente da Província 

de S. Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 

Provincial, decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica creada uma escola de instrucção primaria elementar para 

o sexo masculino na freguezia de Itaquery no municipio do Rio Claro, e outra para o 

sexo feminino na do Braz. 

 

41) Lei n. 537 de 11 de Abril de 1856 (lei n. 17 de 1856) 

 O bacharel formado Antonio Roberto d’Almeida, Vice-presidente da Província 

de S. Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 

Provincial, decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica creada na povoação da extincta aldêa da Senhora da 

Escada, municipio de Mogy das Cruzes, uma cadeira de primeiras lettras para o 

sexo masculino. Revogadas as disposições em contrario. 

 

42) Lei n. 543 de 24 de Abril de 1856 (lei n. 23 de 1856) 

 O bacharel formado Antonio Roberto d’Almeida, Vice-presidente da Província 

de S. Paulo etc. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa 

Provincial, decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. O casal de Antonio Pinto de Carvalho não está obrigado ao 

pagamento da quantia de sete centos e dez mil réis, que recebeu Sebastião Pinto de 

Carvalho, como alumno da escola normal. Revogadas as disposições em contrario. 

 

1857 

 

43) Lei n. 07 de 19 de março de 1857. 
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 O Bacharel formado Antonio Roberto d’Almeida, Vice-Presidente da Província 

de São Paulo, &c. Faço saber a todos os habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficão creadas Cadeiras de primeiras lettras para o sexo feminino nas 

Villas de Nazareth, Botucatu, Santa Branca, e na Freguezia da Conceição dos 

Guarulhos, devendo ser providas estas Cadeiras, na fórma das Leis em vigor. 

 Art 2º A Cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino do Bairro do 

Cubatão, Municipio da Cidade de Santos, fica transferida para o Bairro de Bertioga 

do mesmo municipio. 

 Art 3º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dezenove de Março de mil 

oitocentos cincoenta e sete. 

 

44) Lei n. 26 de 8 de Abril de 1857 

O Bacharel formado Antonio Roberto d’Almeida, Vice-Presidente da Província 

de São Paulo, &c. Faço saber a todos os habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada uma Cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino, 

na Capella de Nossa Senhora do Rozario, no logar denominado – Rozeira – 

pertencente ao municipio de Guaratinguetá. 

 Art 2º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos oito de Abril de mil oitocentos 

cincoenta e sete. 

 

45) Lei n. 34 de 20 de Abril de 1857 

O Bacharel formado Antonio Roberto d’Almeida, Vice-Presidente da Província 

de São Paulo, &c. Faço saber a todos os habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte: 
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 Artigo Unico. Ficão creadas Cadeiras de instrucção primaria para o sexo 

feminino nas Villas de Uma, Piedade de Pirapora, Parahitinga e Parapanema: 

Revogadas quaesquer disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos vinte de Abril de mil oitocentos 

cincoenta e sete. 

 

46) Lei n. 39 de 25 de Abril de 1857 

O Bacharel formado Antonio Roberto d’Almeida, Vice-Presidente da Província 

de São Paulo, &c. Faço saber a todos os habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou, e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo Unico. Fica approvado o acto do Governo Provincial pelo qual forão 

creadas provisoriamente escolas de primeiras lettras para o sexo masculino no logar 

denonimado – Toque-Toque Pequeno – no Municipio de S. Sebastião, e no Arraial 

de Sant’Anna, pertencente ao de Batataes, e para o sexo feminino na Freguezia de 

Cabriúva. 

Revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos vinte cinco de Abril de mil oitocentos 

cincoenta e sete. 

 

1858 

 

47) Lei n. 06 de 10 de Março de 1858 

 José Joaquim Fernandes Torres, do Conselho de Sua Magestade O 

Imperador, Senador do Império, Presidente da Província de S. Paulo &c. Faço saber 

a todos os Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu 

Sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo Unico. Fica creada uma Cadeira de Primeiras Letras para o sexo 

masculino no Bairro de Peruíbe no Municipio de Conceição de Itanhaen. 

 Revogadas as disposições em contrario. 
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 Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dez dias no mez de Março de mil 

oitocentos cincoenta e oito. 

 

48) Lei n. 07 de 10 de Março de 1858 

 José Joaquim Fernandes Torres, do Conselho de Sua Magestade O 

Imperador, Senador do Império, Presidente da Província de S. Paulo &c. Faço saber 

a todos os Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu 

Sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo Unico. Fica creada uma Cadeira de Primeiras Letras para o sexo 

masculino na Freguezia de Santo Antonio de Juquiá. Revogadas as disposições em 

contrario. 

 Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dez dias no mez de Março de mil 

oitocentos cincoenta e oito. 

 

49) Lei n. 09 de 11 de Março de 1858 

José Joaquim Fernandes Torres, do Conselho de Sua Magestade O 

Imperador, Senador do Império, Presidente da Província de S. Paulo &c. Faço saber 

a todos os Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu 

Sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficão creadas Cadeiras de Primeiras Letras para o sexo masculino na 

Freguezia do Sapé, Termo de Silveiras, e nas Capellas da Cachoeira, Termo de 

Lorena, Santo Antonio do Pinhal, Termo de Pindamonhangaba, e São Carlos, Termo 

de Araraquara, e nos Bairros dos Pilões, Termo de Guaratinguetá, e da Consolação, 

Termo da Capital; e para o sexo feminino, nas Villas de Cutia e Araraquara. 

 Art 2º Ficão revogadas todas as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 
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Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos onze dias no mez de Março de mil 

oitocentos cincoenta e oito. 

 

50) Lei n. 28 de 20 de Abril de 1858 

José Joaquim Fernandes Torres, do Conselho de Sua Magestade O 

Imperador, Senador do Império, Presidente da Província de S. Paulo &c. Faço saber 

a todos os Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu 

Sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo Unico. Fica creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo 

feminino no Bairro do Pirake, do Municipio de Villa Bela. Revogadas as disposições 

em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos vinte dias no mez de Abril de mil 

oitocentos cincoenta e oito. 

 

1859 

 

51) Lei n. 641 de 14 de Fevereiro de 1859 (Lei n. 2 de 1859) 

José Joaquim Fernandes Torres, do Conselho de Sua Magestade O 

Imperador, Senador do Império, Presidente da Província de S. Paulo &c. Faço saber 

a todos os Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu 

Sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Fica restabelecida no Bairro do Cubatão da cidade de Santos, a 

cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino, conservando-se a outra que foi 

creada no Bairro de Bertioga da mesma cidade. 

 Art 2º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos quatorze dias no mez de Fevereiro 

de mil oitocentos cincoenta e nove. 

 

52) Lei n. 642 de 2 de Março de 1859 (lei n. 3 de 1859). 
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José Joaquim Fernandes Torres, do Conselho de Sua Magestade O 

Imperador, Senador do Império, Presidente da Província de S. Paulo &c. Faço saber 

a todos os Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu 

Sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficam creadas cadeiras de primeiras lettras para o sexo masculino nas 

freguezias de S. Domingos e Lençóes, municipio de Botucatu, na do Rio do Peixe, 

municipio de Parahybuna, na do Jaboticabal municipio de S. João do Rio Claro. 

 Art 2º Fica igualmente creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo 

feminino na villa de Caraguatatuba. 

 Art 3º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dous dias no mez de Março de mil 

oitocentos cincoenta e nove. 

 

53) Lei n. 647 de 16 de Março de 1859 (lei n. 8 de 1859) 

José Joaquim Fernandes Torres, do Conselho de Sua Magestade O 

Imperador, Senador do Império, Presidente da Província de S. Paulo &c. Faço saber 

a todos os Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu 

Sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficam creadas tres cadeiras de primeiras lettras para o sexo masculino, 

sendo uma no porto da Ribeira, municipio de Iguape, outra no bairro do Ararapira, 

municipio de Cananéa; e outra na capella do Rio-preto, municipio de Araraquara. 

 Art 2º Ficam creadas tres cadeiras de primeiras lettras para o sexo feminino, 

sendo uma na villa do Amparo, outra na villa de S. Bento de Sapucahy-mirim, e 

outra na villa de Brotas. 

 Art 3º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos dezeseis dias no mez de Março de 

mil oitocentos cincoenta e nove. 

 

54) Lei n. 660 de 25 de Abril de 1859 (lei n. 21 de 1859) 
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José Joaquim Fernandes Torres, do Conselho de Sua Magestade O 

Imperador, Senador do Império, Presidente da Província de S. Paulo &c. Faço saber 

a todos os Habitantes, que a Assembléa Legislativa Provincial Decretou, e eu 

Sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficam creadas na fórma da legislação vigente cadeiras de primerias 

lettras, para o sexo feminino nas freguezias do Rio do Peixe, municipio de 

Parahybuna, Sarapuhy, municipio de Itapetininga, e na capella da Apparecida, 

municipio de Guaratinguetá. 

 Ficam revogadas todas as leis em contrario. 

 Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos vinte e cinco dias no mez de Abril de 

mil oitocentos cincoenta e nove. 

 

1860=NADA 

 

1861=NADA 

 

1862 

 

55) Lei n. 687 de 29 de Março de 1862 (lei n. 2 de 1862) 

 O Doutor João Jacinto de Mendonça, Presidente da Província de S. Paulo etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Ficam creadas duas cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

feminino, uma na villa de Santo Antonio da Cachoeira e outra na freguezia dos 

Lençóes, municipio de Botucatu. Revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos vinte e nove dias no mez de Março 

de mil oitocentos e sessenta e dous. 

 

56) Lei n. 688 de 5 de Abril de 1862 (lei n. 3 de 1862) 
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O Doutor João Jacinto de Mendonça, Presidente da Província de S. Paulo etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Art 1º Ficam creadas duas cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

masculino, uma na freguezia do Boquira, termo de Taubaté, e outra na parte mais 

central do bairro do Ribeirão dos Mottas, municipio de Guaratinguetá. 

Art 2º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos cinco dias no mez de Abril de mil 

oitocentos e sessenta e dous. 

 

57) Lei n. 689 de 5 de Abril de 1862 (lei n. 4 de 1862) 

 O Doutor João Jacinto de Mendonça, Presidente da Província de S. Paulo etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficam creadas duas cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

masculino, uma na freguezia de Paiolinho, municipio de Taubaté, e outra na capella 

de Nossa Senhora do Monte Serrate no Salto, municipio de Itu. 

 Art 2º Ficam igualmente creadas três cadeiras de primeiras lettras para o 

sexo feminino, uma no bairro do Cubatão, municipio de Santos, uma na freguezia do 

Bethlém do Descalvado, e outra finalmente na de S. Carlos do Pinhal. 

 Art 3º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos cinco dias no mez de Abril de mil 

oitocentos e sessenta e dous. 

 

58) Lei n. 691 de 5 de Maio de 1862 (lei n. 6 de 1862) 

 O Doutor João Jacinto de Mendonça, Presidente da Província de S. Paulo etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 
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 Art 1º Ficam creadas para o sexo feminino uma cadeira de primeiras lettras 

no districto do sul da freguezia da Sé, outra na freguezia do Espírito Santo do Pinhal, 

outra na freguezia do Yporanga; e para o sexo masculino – uma na mesma 

freguezia do Espírito Santo do Pinhal, e outra na do Bom Successo de Itapeva da 

Faxina. 

 Art 2º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto a todas as Autoridades a quem o conhecimento e a execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contêm. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de São Paulo aos cinco dias no mez de Maio de mil 

oitocentos e sessenta e dous. 

 

 

Coletadas na BIBLIOTECA DA FACULDADE DE DIREITO DA USP 

1863  

 

59) Lei n. 697 de 24 de Fevereiro de 1863 (lei n. 2 de 1863) 

 

 O Conselheiro Vicente Pires da Motta, Presidente da Província de S. Paulo 

etc. etc. etc. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficam creadas as seguintes cadeiras de primeiras lettras: uma para o 

sexo feminino na freguezia do Socorro; uma para o masculino na de Campo Largo, 

município de Atibaia; e mais uma para o sexo feminino em cada uma das freguezias 

da Sé e Santa Iphigenia, desta capital. 

 Art 2º Esta ultima terá sua séde no Bairro da Consolação e no lugar que pelo 

presidente da província designado, percebendo a respectiva professora os mesmos 

vencimentos que competem ao da segunda cadeira da mesma freguezia. 

 Art 3º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando portanto, a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão 

inteiramente como nella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, 

publicar e correr. Dada no Palacio do Governo de S. Paulo aos vinte e quatro dias 

do mez de Fevereiro de mil oitocentos e sessenta e tres. 

(L.S)  Vicente Pires da Motta. 
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Registrada a fl. 25 v. do livro competente. Secretaria do Governo de S.Paulo, 24 de 

Fevereiro de 1863. 

 

60) Lei n. 702 de 20 de Março de 1863 (lei n. 7 de 1863) 

O Conselheiro Vicente Pires da Motta, Presidente da Província de S. Paulo 

etc. etc. etc. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo 

feminino na freguezia de Nossa Senhora da Penha de França. 

Revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto, a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão 

inteiramente como nella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, 

publicar e correr. Dada no Palacio do Governo de S. Paulo aos vinte e quatro dias 

do mez de Fevereiro de mil oitocentos e sessenta e tres. 

(L.S)  Vicente Pires da Motta. 

 

Registrada a fl. 29 do livro competente. Secretaria do Governo de S. Paulo 20 de 

Março de 1863. 

 

61) Lei n. 709 de 18 de Abril de 1863 (lei n. 14 de 1863) 

O Conselheiro Vicente Pires da Motta, Presidente da Província de S. Paulo 

etc. etc. etc. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa 

Provincial decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Art 1º Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino no 

bairro do Massaguassú, ao norte da villa de Caraguatatuba. 

Art 2º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Mando portanto, a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão 

inteiramente como nella se contém. O Secretario desta Provincia a faça imprimir, 

publicar e correr. Dada no Palacio do Governo de S. Paulo aos vinte e quatro dias 

do mez de Fevereiro de mil oitocentos e sessenta e tres. 

(L.S)  Vicente Pires da Motta. 
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Registrada a fl. 32 do livro competente. Secretaria do Governo de S. Paulo 18 de 

Abril de 1863. 

 

1864 

 

62) Lei n. 02 de 22 de Fevereiro de 1864. 

 O Doutor Manoel Joaquim do Amaral Gurgel, do Conselho de S.M. O 

Imperador, Commendador, da Ordem de Christo, Lente Jubilado, Director da 

Faculdade de Direito da Provincia de S. Paulo e Vice-Presidente da mesma. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo Único. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo 

feminino na Freguezia do Embahu, município de Lorena: revogadas as disposições 

em contrario. 

 Mando portanto, a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão 

inteiramente como nella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, 

publicar e correr. Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos vinte e dous dias do 

mez de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e quatro. 

(L.S.)  Manoel Joaquim do Amaral Gurgel 

 

Registrada a fl. 72 do Livro competente. – Secretaria do Governo de S. Paulo 22 de 

Fevereiro de 1864. 

 

63) Lei n. 30 de 26 de Abril de 1864 

 O Bacharel Formado em Direito Francisco Ignacio Marcondes Homem de 

Mello, Presidente da Província de S. Paulo, etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 

Disposições permanentes: 

 Art 14º Fica adoptada para o ensino nas escolas publicas da Província a obra 

intitulada – Quadros Históricos da Provincia de S. Paulo – do Brigadeiro Machado 

d’Oliveira. 
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 Art 18º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão 

inteiramente como nella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, 

publicar e correr. Dada no Palácio o do Governo de S. Paulo aos vinte e seis de Abril 

de mil oito centos e sessenta e quatro. 

(L.S.)  Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello. 

 

1865 

 

64) Lei n. 01 de 4 de Março de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo 

masculino, na Capella Curada de Mboy, municipio de Santo Amaro. Revogadas as 

disposições em contrario. 

Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos quatro dias do mez de Março 

de mil oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S)  João Crispiniano Soares 

 

65) Lei n. 13 de 14 de Março de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica creada uma segunda cadeira de instrucção primaria para o 

sexo masculino, na cidade de Itú. 

 Ficão revogadas as disposições em contrario. 
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 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos quatorze dias do mez de Março de mil 

oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

66) Lei n. 14 de 14 de Março de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo 

feminino, na freguezia de S. Bernardo: revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos quatorze dias do mez de Março 

de mil oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

67) Lei n. 25 de 28 de Março de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º A capella curada do Espírito Santo do Rio do Peixe, no município de 

Caconde, fica elevada á freguezia, com a mesma denominação. 

Art 2º A divisa da nova freguezia será demarcada pela câmara municipal de 

Caconde, respeitando as divisas das parochias circumvisinhas. 

Art 3º Creada a freguezia haverá nella uma cadeira de primeiras lettras para o 

sexo masculino; ficão revogadas as disposições em contrario. 
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 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, aos vinte oito dias do mez de 

Março de mil oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

68) Lei n. 33 de 31 de Março de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Ficão creadas, uma segunda cadeira de primeiras lettras para o 

sexo feminino na freguezia d’Agua Choca, município de Itú, e uma segunda cadeira 

para o mesmo sexo na cidade de Taubaté. 

 Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos trinta e um dias do mez de 

Março de mil oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

69) Lei n. 40 de 01 de Abril de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo 

masculino, na ilha dos Portos, município de Ubatuba. 

 Revogadas as disposições em contrario. 
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 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e �fação cumprir tão 

inteiramente como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palacio do Governo de S. Paulo, ao primeiro dia do mez de Abril de mil 

oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

70) Lei n. 58 de 20 de Abril de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Fica concedida a Maria Florência Perèa Pinto, professora pública de 

primeiras lettras na freguezia do Braz, desta Capital, um anno de licença, com os 

seus respectivos vencimentos, para tratar de sua saude, deixando regida aquella 

cadeira por uma pessoa idônea durante o impedimento, que será paga pelos 

vencimentos da professora impedida. Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte dias do mez de Abril de 

mil oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

71) Lei n. 62 de 20 de Abril de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficão sem vigor os actos da presidencia, pelos quaes forão creadas 

provisioriamente segundas cadeiras de primeiras lettras para o sexo masculino nas 

cidades de Itapetininga, Tatuhy e Mogy-mirim. Os professores destas cadeiras 
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deverão ser empregados ou providos em outras, que estiverem vagas, com o 

mesmo ordenado que ora percebem. 

 Art 2º Fica approvado o acto do governo provincial, pelo qual foi creada 

provisoriamente uma cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino na freguezia 

do Alambary, do município de Itapetininga. 

 Art 3º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte dias do mez de Abril de mil 

oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

72) Lei n. 79 de 25 de Abril de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Todo professor que nomeado para qualquer cadeira da 

província, quer seja de instrucção primaria, quer secundaria, tomará posse della 

dentro do praso de um mez, á contar-se do dia da nomeação, sob pena de perda do 

emprego, que poderá ser prehenchido por outra pessoa. 

Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte cinco dias do mez de Abril 

de mil oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

73) Lei n. 80 de 25 de Abril de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 
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 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Ficão creadas duas cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

feminino, uma na villa de Campo-largo, termo de Sorocaba, outra na freguezia do 

Arujá, termo de Mogy das Cruzes. 

Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte cinco dias do mez de Abril 

de mil oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

74) Lei n. 92 de 26 de Abril de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Ficão creadas duas cadeiras de primeiras lettras, uma para o 

sexo masculino na freguezia do Espírito Santo do rio do Peixe, outra para o sexo 

feminino na villa de Caconde. 

Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte seis dias do mez de Abril de mil 

oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

75) Lei n. 93 de 26 de Abril de 1865 

 O Doutor João Crispiniano Soares, do Conselho de S.M. o Imperador, 

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 
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 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembleá Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo 

feminino, uma na aldêa de S. Miguel, município da Capital. 

Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto a todas as Authoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém.  

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte seis dias do mez de Abril de mil 

oitocentos sessenta e cinco. 

(L.S.)  João Crispiniano Soares 

 

1866 

 

76) Lei n. 02 de 20 de Fevereiro de 1866 

 O Doutor João da Silva Carrão Presidente da Provincia de S. Paulo etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada uma Cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino, 

na Capella de Santa Cruz do Taboão, no município de Paranahyba. 

 Art 2º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos vinte dias do mez de Fevereiro 

de mil oito centos sessenta e seis. 

(L.S.)  João da Silva Carrão. 

 

77) Lei n. 04 de 20 de Fevereiro de 1866 

 O Doutor João da Silva Carrão Presidente da Provincia de S. Paulo etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficão creadas, na cidade de Lorena, uma segunda Cadeira de 

primeiras lettras para o sexo masculino, e outra para o sexo feminino. 
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 Art 2º  Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos vinte dias do mez de Fevereiro 

de mil oito centos sessenta e seis. 

(L.S.)  João da Silva Carrão. 

 

78) Lei n. 10 de 09 de Março de 1866 

 O Coronel Joaquim Floriano de Toledo, Official da ordem da Roza, Cavalleiro 

da Ordem do Cruzeiro e da de Christo e Vice Presidente da Provincia de S. Paulo 

etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Fica approvada a creação da segunda cadeira de primeiras lettras para 

o sexo feminino na Freguezia de Santa Iphigenia. 

 Art 2º  Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos nove dias do mez de Março do 

anno de mil oito centos sessenta e seis. 

(L.S.)  Joaquim Floriano de Toledo 

 

79) Lei n. 11 de 09 de Março de 1866 

 O Coronel Joaquim Floriano de Toledo, Official da ordem da Roza, Cavalleiro 

da Ordem do Cruzeiro e da de Christo e Vice Presidente da Provincia de S. Paulo 

etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo único. Nas escolas publicas da Província servirá para o ensino de 

leitura e analyse grammatical a Constituição do Império. Revogadas as disposições 

em contrario. 
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 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos nove dias do mez de Março do 

anno de mil oito centos sessenta e seis. 

(L.S.)  Joaquim Floriano de Toledo 

 

80) Lei n. 13 de 10 de Março de 1866 

 O Coronel Joaquim Floriano de Toledo, Official da ordem da Roza, Cavalleiro 

da Ordem do Cruzeiro e da de Christo e Vice Presidente da Provincia de S. Paulo 

etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficão creadas: 

§ 1º Uma segunda cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino e outra 

para o sexo feminino, na cidade de Santos. 

§ 2º Uma segunda cadeira de primeiras lettras para o sexo feminino na cidade 

de Itu. 

§ 3º Uma cadeira de primeiras lettras para o sexo feminino, na Freguezia do 

Tremembé. 

§ 4º Uma cadeira de primeiras letras para o sexo feminino na Freguezia de 

Araçariguama. 

 Art 2º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos dez dias do mez de Março do 

anno de mil oito centos sessenta e seis. 

(L.S.)  Joaquim Floriano de Toledo 

 

81) Lei n. 33 de 06 de Abril de 1866 

 O Coronel Joaquim Floriano de Toledo, Official da ordem da Roza, Cavalleiro 

da Ordem do Cruzeiro e da de Christo e Vice Presidente da Provincia de S. Paulo 

etc. 
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 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Fica adoptado como Compendio para o ensino religioso, nas Escholas 

Publicas da Província, o Catechismo confeccionado e mandado publicar em mil 

oitocentos e sessenta pelo finado Bispo Diocesano o Excelentíssimo Dom Antonio 

Joaquim  de Mello. 

 Art 2º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos seis dias do mez de Abril do 

anno de mil oito centos sessenta e seis. 

(L.S.)  Joaquim Floriano de Toledo 

 

82) Lei n. 43 de 11 de Abril de 1866 

 O Coronel Joaquim Floriano de Toledo, Official da ordem da Roza, Cavalleiro 

da Ordem do Cruzeiro e da de Christo e Vice Presidente da Provincia de S. Paulo 

etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo único. Ficam creadas duas cadeiras de instrucção primária, sendo 

uma para o sexo feminino na Freguezia de Santa Bárbara, Município da 

Constituição; e outra para o sexo masculino na Capella de Nossa Senhora dos 

Remédios dos Campos Novos, Município de Cunha. Revogadas as disposições em 

contrario. 

 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos onze dias do mez de Abril do 

anno de mil oito centos sessenta e seis. 

(L.S.)  Joaquim Floriano de Toledo 

 

83) Lei n. 50 de 18 de Março de 1866 
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 O Coronel Joaquim Floriano de Toledo, Official da ordem da Roza, Cavalleiro 

da Ordem do Cruzeiro e da de Christo e Vice Presidente da Provincia de S. Paulo 

etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo único. Fica o Presidente da Província autorisado á conceder á 

Maximiano Nester da Silva Abreu, Amanuense da Secretaria da Inspectoria Geral da 

Instrucção Pública, dous annos de licença, com os respectivos vencimentos, para 

tratar de sua saúde. Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos desoito dias do mez de Abril do 

anno de mil oito centos sessenta e seis. 

(L.S.)  Joaquim Floriano de Toledo 

 

84) Lei n. 52 de 18 de Abril de 1866 

 O Coronel Joaquim Floriano de Toledo, Official da ordem da Roza, Cavalleiro 

da Ordem do Cruzeiro e da de Christo e Vice Presidente da Provincia de S. Paulo 

etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Ficam creadas quatro cadeiras de primeiras lettras para o sexo 

masculino, distribuídas o modo seguinte: 

§ 1º A primeira para a Freguezia de Dous-Corregos, no Município de Brotas. 

§ 2º A segunda para a Freguezia de S. Pedro, no Município da Constituição. 

§ 3º A terceira para a Freguezia de N. Sra. Dos Remédios do Tieté. 

§ 4º A quarta para a Freguezia de Santa Rita do Passa-Quatro, pertencente 

ao Município do Bethlem do Descalvado 

 Art 2º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando por tanto á todas as Autoridades á quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

n’ella se contém. O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo aos desoito dias do mez de Abril do 

anno de mil oito centos sessenta e seis. 
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(L.S.)  Joaquim Floriano de Toledo 

 

1867 

 

85) Lei n. 26 de 19 de Julho de 1867 

 O Desembargador José Tavares Bastos, Commendador da Ordem da Rosa, 

e Presidente da Província de S. Paulo, etc. etc. etc. 

 Faço saber á todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial, Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada na cidade de Mogy das Cruzes, uma segunda cadeira de 

primeiras lettras para o sexo masculino. 

 Art 2º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

Mando, por tanto, á todas as Autoridades, á quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão cumprir tão inteiramente 

como nella se contém. 

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos desenove dias do mez de Julho 

de mil oito centos sessenta e sete. 

(L.S.)  José Tavares Bastos. 

 

86) Lei n. 31 de 19 de Julho de 1867 

 O Desembargador José Tavares Bastos, Commendador da Ordem da Rosa, 

e Presidente da Província de S. Paulo, etc. etc. etc. 

 Faço saber á todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial, Decretou e eu sanccionei a Lei seguinte: 

 Artigo único. – Fica creada uma segunda cadeira de primeiras lettras para o 

sexo masculino na colônia de Cananéa, comarca de Iguape; revogadas as 

disposições em contrario. 

 Paço da Assembléa Legislativa Provincial de S. Paulo, 12de Julho de 1867. 

Mando, por tanto, á todas as Autoridades, á quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém. 

O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos desenove dias do mez de Julho 

de mil oito centos sessenta e sete. 
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(L.S.)  José Tavares Bastos. 

 

1868  

 

87) Lei n. 54 de 15 de abril de 1868 

 O Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho, commendador da ordem de 

Christo e presidente da província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a assembléa legislativa provincial 

decretou e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Art 1º A inspecção e fiscalisação da instrucção pública competem de ora em 

deante: 

 § 1º Ao presidente da província 

 § 2º Ao inspector geral da instrucçào pública 

 § 3º Aos inspectores de districto cumulativamente com os presidentes das 

camaras municipaes. 

 Art 2º A instrucção primaria, nas escolas publicas, constará de leitura, 

escripta, princípios elementares de arithmetica, systema métrico de pesos e 

medidas, noções essenciaes de grammatica portugueza, doutrina da religião do 

Estado e princípios de moral christã. 

 Art 3º Os exames e concursos para provimento das cadeiras publicas serão 

sempre feitos, em presença do presidente da província, por uma commissão de três 

membros, por elle nomeada e com assistência do inspector geral. 

 Art 4º Os professores públicos, que forem nomeados depois da publicação da 

presente lei, mediante exame ou concurso, terão direito a uma gratificação annual 

de duzentos mil réis, além do ordenado. 

 Art 5º Os actuaes professores públicos que quizerem subjeitar-se a novo 

exame profissional, terão direito á mesma gratificação, uma vez que sejam 

approvados. Os professores, que forem reprovados no novo exame, perderão as 

cadeiras. 

 § Único. Os actuaes professores formados na eschola normal e providos em 

virtude do artigo trinta e cinco da lei numero trinta e quatro de dezeseis de Março de 

mil oitocentos e quarenta e seis, ficam exemptos deste exame para perceber a 

gratificação. 
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 Art 6º Perderão a gratificação os professores que não mostrarem decidida 

vocação para o ensino, com aproveitamento dos alumnos; provada com attestação 

do inspector do districto e do presidente da câmara. 

 Art 7º Ficam extinctos os provimentos por contacto. As respectivas cadeiras 

serão postas a concurso desde já. 

 Art 8º Fica o governo autorisado:  

 § 1º A supprimir todas as escholas publicas que não tiverem vinte alumnos 

freqüentes. 

 § 2º A supprimir uma das cadeiras nos logares onde houveremduas, quando 

os almnos de ambas, reunidos, não excederem de cincoenta. Egual proporção se 

observará na suppressão de cadeiras nos logares onde houver mais de duas. 

 Art 9º Na suppressão de cadeiras observar-se-hão as regras seguintes: 

 § 1º As cadeiras menos freqüentadas serão supprimidas de preferência. 

 § 2º Em egualdade de circumstancias quanto á freqüência de alumnos, será 

supprimida a cadeira regida pelo professor menos antigo no exercício do cargo. 

 Art 10. Os professores, cujas cadeiras forem supprimidas por virtude do artigo 

nono, serão removidos para outras cadeiras vagas, que não deverem ser 

supprimidas. 

 Art 11. Os professores, que se distinguirem no exercício do 

magistério,escrevendo obras, approvadas, de ensino elementar ou exhibindo em 

suas escholas um numero avultado de alumnos freqüentes, que tenham aproveitado 

o ensino, além da gratificação do artigo quinto, terão direito mais: 

 § 1º Ao augmento da quinta parte dos seus respectivos ordenados depois de 

dez annos de serviço. 

 § 2º A’ aposentadoria, com ordenado inteiro, depois de vinte annos de 

serviço, caso estejam impossibilitados de continuar no exercício do magistério. 

 § 3º A continuar no exercício do cargo, com augmento da quinta parte do 

ordenado, quando tiverem o tempo de aposentadoria, contad conforme a legislação 

vigente. 

 Art 12. Os professores, que cumprirem annualmente as condições do artigo 

antecedente, serão removidos, se o requererem, para outras cadeiras vagas de 

egual ou superior cathegoria, guardada a disposição do artigo onze, e terão mais 

uma gratificação não excedente de cem mil réis annuaes, sempre proporcional ao 

numero de alumnos freqüentes. 
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 Art 13. As concessões dos dous artigos antecedentes só terão logar mediante 

attestação favorável das câmaras municipaes, juizes de direito e municipaes, juizes 

de paz e inspectores de districto, ouvido o inspector geral da instrucção publica. 

 § Único. Os professores públicos, que derem informações inexactas sobre o 

estado de suas escholas ou servirem-se de attestados falsos, perderão as suas 

cadeiras, mediante um processo administrativo. 

 Art 14. O cargo de professor publico, será incompatível com qualquer outro 

emprego publico, com execpção unicamente dos empregos de eleição popular. 

 Art 15. O ensino primário ou superior poderá ser livremente exercido por 

particulares, salvas as restricções seguintes: 

 § 1º Obrigação de fornecer os dados estatiticos necessários. 

 § 2º Obrigação de cessar o exercício do magistério uma vez convencido o 

professor de actos immoraes e de maus costumes. 

 Art 16. Desde que o inspector de districto se convencer da immoralidade e 

maus costumes de um professor particular de seu districto levará os factos, em 

exposição circumstanciada e com as rasões de convicção, ao conhecimento do 

inspector geral, que ouvindo o professor inculpado, poderá ordenar a cessação da 

eschola. 

 Art 17. A qualquer das partes, que se julgar aggravada com a decisão do 

inspector geral, será licito recorrer della ao presidente da província. 

 Art 18. Ao professor, que for condemnado a fechar eschola mediante o 

processo dos dous artigos antecedentes, não será licito exercer a profissão, salvo si 

mostrar-se rehabilitado, precedendo, neste caso, licença do inspector geral. Os que 

violarem a presente disposição serão multados em duzentos mil réis, além de outras 

penas em que possam incorrer. 

 Art 19. Não póde ser professor publico ou particular o condemnado a galés, 

ou por crime de furto, roubo, estellionato, bancarota, bigamia, incesto, adultério, sob 

a pena de duzentos mil réis de multa e o dobro nas reincidências. 

 Art 20. Ficam supprimidas as cadeiras publicas de ensino secundário, salvas 

as que estiverem providas, ás quaes se estenderá esta disposição logo que 

vagarem por qualquer motivo. 

 Art 21. Nos logares onde não houverem escholas publicas ou deixarem de 

existir por força da presente lei, o presidente da província, ouvindo o inspector geral 

e este ao do districto e presidente da câmara municipal, poderá subvencionar, para 

o ensino dos meninos pobres, o professor particular mais conceituado, dispendendo 
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para esse fim até a quantia de duzentos mil réis annuaes, com cada professor, tendo 

em vista o numero de alumnos pobres e o quantum para isso especialmente 

decretado no orçamento. 

 § Único. As escholas particulares subvencionadas ficarão subjeitas á mesma 

inspecção e fiscalisação das escholas pulicas. 

 Art 22. Fica o presidente da província autorisado a dispender, desde já, até a 

quantia de seis contos de réis com a compra de livros, moveis e utensílios para as 

escholas publicas. 

 Art 23. Fica o presidente da província egualmente autorisado a expedir os 

regulamentos necessários para a boa execução da presente lei, devendo nelles 

determinar as attribuições da inspecção geral, de districto e dos presidentes das 

câmaras municipaes concernentes á mesma execução, e bem assim as fórmas de 

proceso administrativos convenientes, podendo comminar a pena de multa até 

duzentos mil réis. 

 Art 24. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O secretario desta província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no palácio do governo de S. Paulo, aos quinze dias do mez de Abril do 

anno de mil oitocentos e sessenta e oito. 

 (L.S.)  Joaquim Saldanha Marinho) 

 

Coletadas no AESP 

 

1869  

 

88) Lei n. 01 de 8 de Junho de 1869 

 O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Provincia de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino no 

bairro do Capitão-mór, do município de Bananal. 
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 Art 2º Ficão igualmente creadas duas segundas cadeiras de primeiras letras 

para o sexo masculino, uma na cidade de Campinas e outra na de Mogy-mirim . 

Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 8 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 

89) Lei n. 06 de 8 de Junho de 1869 

O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Artigo único. Ao professor João José de Carvalho se contará o tempo, que, 

por contracto, regeu a cadeira de primeiras letras da cidade de Iguape. Revogadas 

as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 8 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 

90) Lei n. 10 de 15 de Junho de 1869 

O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada uma cadeira de primeiras lettras para o sexo masculino no 

bairro dos Pinheiros, na freguezia de Santa Iphigenia, desta capital. 
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 Art 2º Ficão igualmente creadas: uma cadeira de primeiras letras para o sexo 

masculino na freguezia do Rio do Peixe, no município de Botucatú; uma para o 

mesmo sexo no bairro de Sant’Anna, na freguezia de Santa Iphigenia, desta capital; 

uma segunda para o mesmo sexo na cidade de Pindamonhangaba; uma para o 

sexo feminino na freguezia de Mogy-Guassú; uma para o sexo masculino no bairro 

dos Remédios, em Taubaté; uma para o mesmo sexo no bairro do Ribeirão das 

Almas, nesta cidade; uma para o mesmo sexo no bairro de Itaquery, na estrada que 

segue do Rio-Claro a Brotas; uma para o mesmo sexo no bairro das Marezias, no 

município de S. Sebastião; e uma para o mesmo sexo no bairro de Calhêtas, neste 

mesmo município. Revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 15 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 

91) Lei n. 17 de 19 de Junho de 1869 

 O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Provincia de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Artigo único. Os professores públicos de primeiras letras, que tiverem 35 ou 

mais annos de exercício poderáõ ser aposentados com todos os vencimentos que 

estão perceberem; revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 19 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 
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92) Lei n. 20 de 25 de Junho de 1869 

 O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Art 1º Ficão creadas duas cadeiras de primeiras letras para o sexo feminino, 

sendo uma na freguezia de Nossa Senhora do O’, outra no bairro do Bethlem, 

freguezia do Braz. 

 Art 2º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 25 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 

93) Lei n. 21 de 25 de Junho de 1869 

 O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada uma segunda cadeira de primeiras letras para o sexo 

feminino na cidade de Guaratinguetá. 

 Art 2º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 25 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 

94) Lei n. 22 de 30 de Junho de 1869 
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 O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo feminino na 

freguezia dos Dous-Corregos. 

 Art 2º Ficão igualmente creadas: uma segunda cadeira de primeiras letras 

para o sexo masculino na freguezia da Sé desta capital; uma segunda dita na cidade 

de Mogy das Cruzes para o sexo feminino; uma dita para o sexo masculino no bairro 

da Luz desta capital, e uma dita para o sexo feminino no bairro do Velloso do 

município de Villa-Bella; revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 30 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 

95) Lei n. 23 de 30 de Junho de 1869 

O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Artigo unico. Fica creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo 

masculino no bairro denominado – Fazenda Velha – do município de Itapetininga; 

revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 30 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 



 95 

96) Lei n. 24 de 30 de Junho de 1869 

 O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Provincia de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Art 1º Fica creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo masculino no 

bairro de Santa Cruz da cidade de Campinas. 

 Art 2º Ficão igualmente creadas duas segundas cadeiras ditas para o sexo 

feminino, uma na cidade de Campinas, e outra na cidade de Mogy-mirim, e uma dita 

para o sexo masculino no bairro de Capivary do termo de Caçapava; revogadas as 

disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 30 dias do mez de Junho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 

 

97) Lei n.46 de 12 de Julho de 1869 

O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Artigo único. Fica creada uma segunda cadeira de primeiras letras para o 

sexo masculino na cidade de Itapetininga; revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 12 dias do mez de Julho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 
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98) Lei n. 47 de 14 de Julho de 1869 (REFERENTE AOS ESCRAVOS) 

 O Dr. Vicente Pires da Motta, do Conselho de S. M. o Imperador, e Vice-

Presidente da Província de S. Paulo, etc., etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléa Legislativa 

Provincial decretou, e eu sanccionei a lei seguinte: 

 Artigo único. Fica o Governo autorisado a despender annualmente até 

20:000$ para a compra de escravos de dous a quatro annos, que serão desde logo 

declarados livre. 

 § 1º As compras de cada um escravo, para o fim declarado no artigo supra, 

não poderáõ exceder de 400$, preferindo-se sempre que for possível os do sexo 

feminino. 

§ 2º Dentro da verba acima declarada fica o Governo autorisado a despender 

o que fôr mister para contratar com as casas de caridade, ou com quem melhores 

garantias offerecer, a creação daquelles menores libertos que os senhores de suas 

mãis se não quizerem prestar a crear com obrigação de serviços até 21 annos 

completos. 

§ 3º Afim de que os escravos do interior da Província possão gozar dos 

benefícios da presente Lei, o Governo se informará dos juizes de orphãos dos 

termos, ou das pessoas que lhe parecer, sobre os escravos existentes nas 

localidades em condições de serem libertados, e, verificada a existência de quota, 

determinará a compra; revogadas as disposições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 

se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 14 dias do mez de Julho de 

1869. 

 (L.S.)  Vicente Pires da Motta. 

 

1870 

 

99) Lei n. 09 de 10 de Março de 1870 

 O Juiz de direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 
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 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo único. Fica creada uma aula de primeiras letras para o sexo 

masculino no Bairro de Ubatumirim, Minicipio de Ubatuba; revogadas quaesquer 

dispozições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos nove dias do mez de Março de 

mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

100) Lei n. 10 de 10 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo único. Fica approvado o acto do Presidente da Província de 17 de 

Agosto do ano passado, pelo qual foi creada provisoriamente uma cadeira de 

primeiras letras para o sexo feminino na Freguezia de Santa Iphigenia; revogadas as 

dispozições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos dez dias do mez de Março de 

mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

101) Lei n. 12 de 15 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 
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 Artigo único. Fica creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo 

masculino na Freguezia da Alagoinha, Município de S. Luiz; revogadas as 

dispozições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos 15 dias do mez de Março de 

mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

102) Lei n. 15 de 16 de Março de 1870 

 O Juiz de direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo 1º Ficão creadas cadeiras de primeiras letras para o sexo masculino: 

na Capella de Ivapurandura, Município de Xiririca; na do Senhor Bom Jesus do 

Perdão, Município de Iguape, a saber: uma no Bairro da Juréa e outra no de Icapára, 

na Capella de Nossa Senhora da Conceição de Lavrinhas, districto de S. João 

Baptista da Faxina. 

 Artigo 2º Fica igualmente creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo 

feminino na Villa do Jahú. 

 Art 3º Revogão-se as dispozições contrarias. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos dezeseis dias do mez de Março 

do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

103) Lei n. 19 de 10 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 
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 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo único. Ficão creadas duas cadeiras de primeiras letras, a saber: uma 

segunda para o sexo masculino na Cidade de Ubatuba, e outra segunda para o sexo 

feminino no Bom Sucesso, Cidade de Jacarehy; revogadas as dispozições em 

contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos dez dias do mez de Março do 

anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

104) Lei n. 20 de 17 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo único. Ficão creadas duas cadeiras de primeiras letras para o sexo 

masculino, a saber: uma no Piquete, Município de Lorena, e uma segunda na 

Cidade de Cunha; revogadas as dispozições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos dezesetedias do mez de Março 

do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

105) Lei n. 22 de 22 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 



 100 

 Artigo 1º Ficão supprimidas as cadeiras de primeiras letras para sexo 

masculino: 

 § 1º A do Bairro das Calhetas, Município de S. Sebastião. 

 § 2º A da Barra Velha, Município de Villa Bella da Princeza 

 Artigo 2º Ficão creadas duas cadeiras para o mesmo sexo: 

 § 1º Uma no Bairro do Cambory, Município de S. Sebastião. 

 § 2º Outra no Bairro da Praia do Pinto, Município de Villa Bella da Princeza. 

 Art 3º Revogão-se as dispozições contrarias. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte e dous dias do mez de 

Março do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

106) Lei n. 23 de 22 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo único. Fica creada uma cadeira de primeiras letras para o sexo 

masculino no lugar denominado Praia Dura, Município de Ubatuba; revogadas as 

dispozições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte e dous dias do mez de 

Março do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

107) Lei n. 28 de 23 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 
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 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo 1º Ficão creadas cadeiras de primeiras letras para o sexo masculino: 

 § 1º No Bairro de Caçapava Velha, município de Caçapava; no Bairro do 

Taboão, município de Cunha; uma terceira cadeira na cidade de Iguape; no Bairro 

do Areão, município de Taubaté; na Capella de S. Sebastião do Tijuco-preto, 

districto da Freguezia de S. João Baptista da faxina; e no Bairro da varginha, 

município de Arêas. 

 § 2º Cadeiras de primeiras letras para o sexo feminino: na Freguezia da 

Senhora da Ajuda de Itaquaquecetuba; na Boquira, na Villa de Brotas; e no porto da 

Ribeira de Iguape, município de Iguape. 

 Art 2º Revogão-se as disposições contrarias. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte e três dias do mez de 

Março do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

108) Lei n. 30 de 23 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo único. Fica creada uma escola de primeiras letras para o sexo 

feminino na Capella da Escada, município de Mogy das Cruzes; revogadas as 

dispozições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte e três dias do mez de 

Março do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 
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109) Lei n. 36 de 28 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo único. Fica revogada a Lei n. 34 do 1º de Julho de 1867, que 

autorisou o Governo para despender a quantia de 400$ com a acquisição de dous 

mil exemplares do Cathecismo Brasileiro. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte e oito dias do mez de 

Março do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

110) Lei n. 39 de 28 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo 1º Ficão creadas cadeiras de primeiras letras para o sexo masculino: 

 § 1º Na Capella de S. José , Município da Villa Capão Bonito de 

Paranapanema; na Capella de S. João Baptista do Guarehy; na Capella do Espírito 

Santo da Boa Vista, Bairro do Palmital, Município de Itapetininga: no marco de meia 

légua, Freguezia do Braz, Município de S. Paulo; na Capella da Senhora da Piedade 

do Baruel, Município de Mogy das Cruzes; uma segunda cadeira na Cidade do Tietê, 

e no Bairro do Rosário, Município de Parahybuna. 

 § 2º Uma cadeira para o sexo feminino no Bairro do Rozario, deste ultimo 

Município. 

 Art 2º Revogão-se as dispozições contrarias. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 
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 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte e oito dias do mez de 

Março do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

111) Lei n. 45 de 29 de Março de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo 1º Ficão creadas cadeiras de primeiras letras: 

 § 1º Para o sexo masculino: uma no Bairo da Pescaria, Município de 

Itapetinga; uma segunda na Cidade da Faxina, e uma na estação do Rio Grande, 

Districto de S. Bernardo. 

 § 2º Para o sexo feminino: uma segunda cadeira na Cidade de Itapetininga, e 

outra segunda na Cidade de Faxina. 

 Art 2º Revogão-se as dispozições contrarias. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte nove dias do mez de 

Março do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

112) Lei n. 81 de 12 de Abril de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Artigo 1º Ficão creadas duas cadeiras de primeiras letras na Freguezia de 

Nossa Senhora do Patrocínio de Araras, sendo uma para o sexo masculino e outra 

para o feminino. 

Art 2º Ficão igualmente creadas as cadeiras de instrucção primaria seguintes: 

uma segunda para o sexo feminino na Cidade do Rio Claro, outra para o sexo 
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masculino na praia do Bairro, Município de S. Sebastião, e mais duas para o mesmo 

sexo masculino em Itapecerica e Vianna, Município de Villa Bella. 

Art 3º Ficão revogadas as dispozições em contrario. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 

nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos doze dias do mez de Março do 

anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

113) Lei n. 91 de 18 de Abril de 1870 

 O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

 Art 1º Os vencimentos do professor da 2ª cadeira de primeiras letras da 

Cidade de Campinas ficão iguaes aos do professor da 1ª cadeira da mesma Cidade. 

 § único. O professor do Bairro da Luz terá iguaes vencimentos aos que 

percebem os da Freguezia da Sé. 

 Art 2º  Ficão revogadas as dispozições em contrario. 

 Mando, por tanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos dezoito dias do mez de Março 

do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 

 

114) Lei n. 93 de 21 de Abril de 1870 

O Juiz de Direito Antonio Candido da Rocha, Presidente da Província de S. 

Paulo, etc., etc. 

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa Provincial 

Decretou e eu sanccionei a seguinte Lei: 

Capítulo III 
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Dispozições permanentes 

 Art 41. Fica o Governo autorisado a aposentar, independente de pedido, 

desde já, todos os Professores de instrucção primaria, quer de um, quer de outro 

sexo, que tiverem mais de trinta e cinco annos de effectivo exercício. 

 Art 44. Os Professores, de que trata o art 17 da Lei n. 16 de 10 de Julho de 

1867, serão, desde já, aposentados com o ordenado por inteiro, qualquer que seja o 

tempo de serviço que contem, relativamente aos empregos supprimidos. 

 Mando, por tanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente 

como nella se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. 

 Dada no Palácio do Governo de S. Paulo, aos vinte e um dias do mez de 

Março do anno de mil oitocentos e setenta. 

 (L.S.)  Antonio Candido da Rocha. 
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REGULAMENTOS 

 

REGULAMENTOS DE 1844 

 

1) Regulamento para a casa de educação dos meninos pobres da Imperial 

Cidade de São Paulo. 

 Direcção da Casa, nomeação e attribuições do Director 

 

 Art 1º O Presidente da Província será o Director nato d’este estabelecimento, 

deverá visital-o algumas vezes, para que possa conhecer pessoalmente de sua 

administração, do progresso instructivo dos Educandos, e da capacidade e efficacia 

do Director econômico; receberá as contas trimensaes, e orçamentos, e, além 

d’isso, as informações, que exigir; para que possa ter o mais cabal conhecimento da 

casa; e em seu relatório á Assembléa Legislativa Provincial exporá 

circumstanciadamente tudo quanto for relativo a este Estabelecimento, e com 

especialidade concernente ao seu augmento, e á commodidade dos Educandos. 

 Art 2º A Casa será regida immediatamente por um Director, que deverá ser 

da nomeação do Presidente da Província, e amovível, conforme os interesses do 

Estabelecimento. Este cargo recahirá em indivíduo, que tenha a necessária 

idoneidade para reger e inspeccionar a Casa, e administrar o seu economico com 

zelo, e discrição; sendo preferido o que for casado. Ao Director compete o seguinte: 

 1º Dar regulamentos para a instrucção, e regimen economico dos Educandos, 

os quaes serão submetidos á approvação do Presidente da Província; e bem assim 

todas as ordens verbaes concernentes ao serviço da Casa. 

 2º Vigiar assiduamente sobre os empregados d’ella, obrigando-os a cumprir 

seius deveres comexactidão. 

 3º Encarregar-se do dispêndio da Casa, tanto do seu pessoal, como do 

material, procedendo n’este encargo com o maior zelo, circumspecção, e economia. 

 4º Dar de tres em tres mezes á Presidência uma conta do Estabelecimento, 

informando sobre o numero, e adiantamento instructivo dos Educandos, o que se 

despendeo com o pessoal e material da Casa, as entradas e sahidas dos 

Educandos, e as occorrencias havidas n’esse tempo. Propor o augmento do 

Estabelecimento, principalmente no que for relativo á commodidade dos Educandos; 

e prestar-se pontualmente a todas as informações, que lhe forem exigidas pela 

Presidência. N’essa mesma occazião, e, para que lhe possa ser ministrada a quantia 
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orçada, apresentará o orçamento da despeza, que deverá fazer no trimestre 

seguinte; bem como a conta demonstrativa da despeza havida no trimestre findo, 

que será competentemente documentada. 

 5º Velar com toda efficacia no aceio, arranjo, e bom tratamento dos 

Educandos, e do edifício. 

 6º Propor á Presidência a reforma ou modificação, que a prática demonstrar 

ser necessária em alguns artigos d’estes Estatutos. 

 7º Suspender temporariamente, ou despedir da Casa com prévia approvação 

da Presidência o Mestre de 1as Lettras, que por sua inhabilidade, ou máo 

comportamento der causa a isso. 

 8º Providenciar sobre os casos occorentes, que não estiverem clara e 

distinctamente consignados n’estes Estatutos, dando immediatamente parte á 

Presidência. 

 9º Dirigir ao Presidente da Província, um mez antes da abertura da 

Assembléa Legislativa Provincial um orçamento das despezas temporárias, e 

permanentes da Casa, que devem ser decretadas pela mesma Assembléa, para que 

elle o possa apresentar com as informações, que der á mencionada Assembléa a 

respeito d’este Estabelecimento. 

 10º Observar, e fazer observar restrictamente tudo quanto se determina 

n’estes Estatutos. 

Nomeação de outros empregados da Casa, e seus deveres. 

 Art 3º Haverá um Mestre de 1as Lettras para os Educandos, que será da 

nomeação do Presidente da Província, precedido o competente exame na fórma 

estabelecida para os Mestres Públicos: é de sua competência: 

 1º Ensinar a ler, escrever, e contar, a grammatica portugueza, e as noções 

mais geraes de arithmetica, álgebra, e geometria. 

 2º Residir na Casa, dormir no proprio aposento dos Educandos, e tel-os 

sempre á vista, quer nas horas do ensino, quer nas horas de recreio. 

 3º Cumprir exactamente os regulamentos dados pelo Director, que forem 

concernentes ao methodo prático, fórma, regularidade, e tempo da instrucção, e do 

recreio dos Educandos, e á conducta geral e privada, a que na Casa ficão elles 

sugeitos. 

 4º Propor ao Director tudo aquilo que for applicavel ao melhoramento do 

ensino, educação, e commodidade dos meninos. 
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 5º Ser, como um extremoso pai dos Educandos, prudente, e vigilante nas 

funcções de Mestre; e dar-se a respeito, tratando-os todavia com affabilidade, e 

brandura. 

 Art 4º Haverá um Capellão, cuja nomeação pertencerá ao Presidente da 

Província: competindo-lhe a attribuição de dizer Missa na Capella da Casa aos 

Domingos, e dias Santos de guarda, e da desobriga annual dos Educandos, e 

empregados da Casa. 

 Art 5º Haverão os serventes, que forem bastantes para o serviço material da 

Casa, e da cosinha. Serão admitidos ou despedidos a unico arbítrio do Director. 

Vencimentos dos empregados da Casa 

 Art 6º São estipulados os seguintes ordenados annuaes. 

1º Para o Director.............................................................................................300$000 

2º Para o Mestre de 1as Letras.........................................................................200$000 

3º Para o Capellão...........................................................................................100$000 

4º Para cada um servente diários provendo-se-lhes de vestuário.........................$320 

Dos Educandos. 

 Art 7º Sómente serão recebidos na Casa, para serem n’ella educados, 

meninos, que tenhão já completado a idade de 6 annos. 

 Art 8º A residência dos Educandos na Casa poderá ser até a idade de 14 

annos; mas si a sua sahida for exigida pelos pais, tutores, ou pessoas, que os 

entregarem á educação da Casa, antes de terem chegado áquella idade, a isso 

deverá annuir o Director com a intervenção do Presidente da Província. Para que se 

deva entregar os Educandos, que assim for exigido, será preciso que o pai, ou mãi, 

tutor, ou pessoa que o entregou á educação da Casa, prove que ulteriormente á 

administração do menino na Casa adquirio meios, ou habilitou-se para completar a 

sua educação fora da mesma Casa. 

 Art 9º Para que um menino, que não pertence á classe dos Expostos possa 

ser admittido na Casa, afim de ter a educação, que ella proporciona, será preciso 

provar-se legalmente que elle é orphão de pai, e mãi, sem tutor, ou parentes 

próximos, que podessem educal-o; ou que, tendo pai, mãi, ou tutor, o seu estado de 

indigência não lhe permitte o encarregar-se da sua educação. 

 Art 10º Os Educandos, que na Casa tiverem chegado á idade marcada para a 

sua residência n’ella, e cuja sahida não seja então exigida pelas pessoas, que os 

entregarem a educar-se ali, deverão ser indispensavelmente distinados para artistas 
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nas officinas da fabrica de ferro de S. João d’Ypanêma, ou para os Arsenaes de 

Guerra, e Marinha da Corte, conforme preferirem. 

 Art 11º Nenhum menino, que não pertencer á classe dos Expostos, será 

acceito na Casa, sinão com a condição de ter destino determinado pelo art. 10 

d’estes Estatutos; e no caso que haja completado a educação, que a mesma Casa 

proporciona. 

 Art 12º Para que o Educando, que tiver completado a idade de 14 annos, 

deixe de ter o destino designado pelo art. 10, será preciso que a pessoa auctorisada 

para o receber prove legalmente que lhe póde proporcionar emprego, ou occupação 

honesta, que lhe dê meios para a sua manutenção. 

Exame dos Educandos 

 Art 13º Logo que os Educandos houverem completado a instrucção, que lhes 

proporcionar a Casa, e, depois de preenchido o tempo de residência n’ella, conforme 

o disposto no art. 8, deverem ter o destino designado no art. 10, o Director os 

proporá a exame ao Presidente da Província; o qual, nomeando para esse fim a 3 

dos Professores públicos da Capital, com elles se achará na Casa, ed em sua 

presença proceder-se-há a esse acto, e do modo que se pratíca em casos idênticos. 

Quando o Presidente da Província não possa comparecer, commissionará a quem 

faça suas vezes. 

 Art 14º Ao Educando, que, tendo sido submetido a exame, sahir n’elle 

approvado, dará o Director um certificado declaratório das habilitações, que obtiver 

da Casa, para que lhe possa servir em seu subseqüente destino. 

Dos castigos 

 Art 15º Ficão inteiramente proscriptos da Casa os castigos corporaes, e, em 

logar d’elles, adoptar-se-hão os que possão offender o amor proprio, e o estimulo 

infantil, e crear emulação. As pequenas faltas podem ser corrigidas da maneira 

seguinte: 

1º Por decente reprehensão. 

2º De cinco minutos até meia hora d’estudo no tempo de descanço, ou recreio. 

3º Estar de pé emcima de um banco até um quarto de hora. 

4º (Sendo graves as faltas) reclusão solitária por tempo de uma hora, logar escuro, e 

retirado. 

5º Estar assentado no banco do despreso, em que esteja pintada a figura de uma 

burro, desde uma hora até todo o tempo que durar a Aula. 
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6º Trazer sobre o ventre, e atado a cintura com barbante um papel com letreiro em 

maiúsculo de – Vadio – ou – Descuidado – ou – Desordeiro – ou – Comilão – ou 

outra qualquer palavra que publique o vicio, defeito, ou culpa, em que incorreo o 

Educando. 

 Art 16º Nenhum Educando poderá ser castigado, por não saber a lição, e 

nem ter aproveitamento; quando se conheça que isso provêm de positiva falta de 

memória, ou talento. 

Disposições diversas 

 Art 17º A falta de zelo, e vigilância, a inaptidão, e negligencia habitual, e em 

geral, o abuso de sua auctoridade por qualquer modo que seja, e provado por factos 

da maior authenticidade, ou por informações imparciaes darão causa a demissão do 

Director. Ella deverá ser ordenada pelo Presidente, logo que de tal procedimento 

tenha o mais averiguado conhecimento. 

 Art 18º A Casa será provida da mobília, e utensílios para a commodidade dos 

Educandos, e a escola dos objectos próprios para a leitura, e escripturação. 

 Art 19º Haverão dous livros, escripturados pelo Director um dos quaes servirá 

de matricula dos Educandos, e de assentamento de todas as occorrencias, que lhes 

disserem respeito, e o outro para lançamento dos Estatutos, que regerem a Casa, 

da correspondência, que houver entre a Presidência, e a mesma Casa, e de tudo o 

mais, que tenha relação com este Estabelecimento. Na escripturação dos livros 

poderá o Director ser coadjuvado por aquelles dos Educandos, que melhor aptidão 

tiver para isso. 

 Art 20º O dia, em que a Igreja festeja Sant’Anna, que a Casa toma por sua 

Protectora, será dia festivo para a mesma Casa. Os Educandos se apresentarão 

com o melhor vestuário, que tiverem, e, depois de assistirem a Missa na Capella da 

Casa, que n’esse dia será com mais solemnidade, poderá receber a toda e qualquer 

hora suas visitas, as quaes se franqueará o Estabelecimento. 

 Palácio do Governo de S. Paulo, 20 de Dezembro de 1844. 

Manuel da Fonseca Lima e Silva. 

 

1845 

2) Regulamento para o Seminário das Educandas da Imperial Cidade de São 

Paulo. 

 

Do Seminário e seu patrimônio 
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 Art 1º Fica permanecendo o Seminário de Meninas Orphãas e Educandas, 

estabelecido n’esta Capital, convertido o seu titulo no de  - Seminário de Educandas 

- ; e em quanto não tiver edifício proprio e adaptado aos objectos da sua instituição, 

será elle acommodado no que mais análogo lhe for, e preencha a essencial 

condição do arranjo e bem estar do seu pessoal; dando-se preferência áquelle que 

estiver em sitio salubre, retirado, e visinho a boas agoas. 

 Art 2º O Seminário é sujeito a auctoridade e inspecção do Presidente da 

Província, que o visitará a miúdo, examinando por si ou por meio da Commissão de 

que trata o art. 34 d’estes Estatutos, o regimen instructivo e econômico, que por 

estes for prescrito. 

 Art 3º Haverá n’elle para o seu regimen geral administrativo, econômico, e 

instructivo uma Regente, que terá a direcção immediata da Casa; uma Mestra, que 

ensine a coser, bordar, e outras prendas, serviços e misteres, que pertecem á 

economia domestica, e são próprios do sexo feminino; um Mestre de 1as Lettras; um 

Capellão; um Cirurgião e as serventes que bastarem para o serviço, que for 

concernente ás Educandas, e para o material da Casa e da cosinha. 

 Art 4º Além d’estes Empregados no regimen interior do Seminário, haverá um 

Syndico, que tenha a seu cargo a arrecadação e distribuição dos fundos, que formão 

o patrimônio do mesmo Seminário. 

 Art 5º Estes fundos constarão: 

    1º Da dotação que a Assembléa Legislativa Provincial decretar pela sua lei ánnua 

do Orçamento da receita e despeza provincial, comprehendendo-se n’ella a que 

estipulou o Decreto de 7 de Dezembro de 1830; ordenado determinado para a antiga 

Directora; e o equivalente da aposentadoria á que tem direito a mesma Directora. 

    2º Das pensões que deverão contribuir as Pensionistas, que forem educar-se no 

Seminário. 

    3º Dos legados e donativos que se fizerem ao Seminário, seja em numerário, seja 

em bens moveis ou inmoveis, que os poderá adquirir até a quantia de cincoenta 

contos de réis, precedendo a decretação do costume. 

Nomeação dos Empregados do Seminário, e seus deveres 

 Art 6º O emprego de Regente do Seminário é da nomeação do Presidente de 

Província, e amovível nos termos do art 33. Deverá essa nomeação recahir em 

Senhora solteira, ou viúva maior de trinta annos, de reconhecida honestidade, moral, 

e bons costumes; discreta sem pedantismo; que tenha a capacidade necessária 

para administrar o Estabelecimento com discrição, zelo e economia; que seja 
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indulgente com prudência, e affavel, para com as Meninas, sabendo inpirar-lhes 

amor a si como a uma Mãi carinhosa, e dedicação é instrucção, que a Província lhes 

proporciona com generosidade; e em summa se desvelará em formar o coração das 

Educandas por meio dos verdadeiros princípios da Religião Christã, e dos preceitos 

da moral a mais austera. Além d’isso cumpe-lhes mais: 

    1º Dirigir o regimen da Casa com assidudade e perseverança, e inpeccionar o 

ensino instructivo, e dos misteres, que formam o complexo da educação econômica 

da Meninas; dando para esse fim os regulamentos necessários, que serão 

submettidos á approvação do Presidente da Província. 

    2º Vigiar constantemente sobre todos os Empregados do Seminário, obrigando-os 

a cumprirem seus deveres com exactidão. 

    3º Fazer o dispêndio da Casa no que é applicavel ao pessoal e material d’ella, e 

com os fundos que receber do Syndico, mediante pedidos por ella assignados e 

rubricados eplo Presidente da Província; procendendo n’este encargo com maior 

zelo, circumspecção, e economia. Os fundos, que forwm destinados para alimento 

do pessoal, serão exigidos no principio de cada mez pelos meios acima declarados 

especificando-se nos pedidos separadamente as verbas, á que, em o mez que vai 

decorrer, se deverão applicar os mesmos fundos. 

    4º Dar de tres em tres mezes á Presidência uma conta do Estabelecimento de sua 

administração, mencionando n’ella o numero e adiantamento instructivo das 

Educandas; o que despendeo-se com o pessoal e material da Casa; as entradas e 

sahidas das Educandas; e as ocorrências que houverão n’esse tempo no Seminário. 

Propor o augmento do Estabelecimento, principalmente no que for relativo á 

commodidade e bem-estar das Educandas; e prestar-se pontualmente a todas as 

informações, que lhe forem exigidas pela Presidência. N’essa mesma occasião, e 

para que lhe possa ser ministrada a quantia que for de mister para o despendio da 

Casa, apresentará o orçamento provável da despeza, que deverá fazer no trimestre 

seguinte; e bem assim a conta demonstrativa da despeza havida no trimestre findo, 

competentemente documentada, e que será submetida ao Syndico, afim d’examinar 

a sua moralidade, devolvendoa-a ao depois á Presidência. 

    5º Exigir do Syndico, de seis em seis mezes os objectos que lhe forem 

requisitadospelo Mestre de 1as Lettras para os misteres do seu ensino. Estes 

objectos podem ser regulados pela Tabella n. 1, annexa a estes Estatutos. 

    6º Velar com toda a efficacia no aceio, arranjo e bom tratamento das Educandas, 

e na policia e conservação do edifício. 
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    7º Propor a Presidência a reforma, ou modificação, que a pratica demonstrar ser 

necessária nos artigos d’estes Estatutos, que forem susceptíveis d’isso. 

    8º Suspender temporariamente, ou demittir despedindo do Seminário com 

approvação da Presidência, dando a razão de assim o praticar, a Mestra das 

Meninas, e o Mestre de 1as Letras, que por sua inhabilidade ou mão comportamento 

habitual derem causa a isso. Para a demissão e despedida do Seminário de 

qualquer d’estes Empregados importará que hajão factos da maior authenticidade, 

do mais averiguado comnhecimento ou sabidos por informações imparciaes e 

desinteressadas, que provem da parte do Empregado falta de zelo e vigilância, 

inaptidão, e negligencia reiterada, e em geral o abuso de sua auctoridade por 

qualquer modo que seja. 

    9º Providenciar sobre os casos occorrentes, que não estiverem clara e 

distinctamente consignados n’estes Estatutos, dando immediatamente parte á 

Presidência do modo por que se conduzio em taes circumstancias. 

    10º Corrigir as faltas das Educandas com brandura e prudência: procurando 

móvel-as antes pela vergonha eemulação, do que por meios severos e afflictivos; e, 

si esses não forem sufficientes, empregará os castigos, que vão designados nos 

arts. 29 e 30. 

    11º Dirigir ao Presidente da Província um mez antes da abertura da Assembléa 

Legislativa Provincial, um orçamento das despezas permanentes, temporárias, e 

transitórias do Seminário, que devem ser decretadas pela mesma Assembléa para 

que elle o possa apresentar conjunctamente com as informações que der a referida 

Assembléa a respeito ‘este estabelecimento. No orçamento se deverá incluir a 

dotação de 300$ rs, que se dará a cada uma das Educandas Orphãs, que, tendo 

chegado á idade de quinze annos, sahir casada do Seminário, como abaixo se 

declara. 

    12º Observar restrictamente não só tudo quanto se determina n’estes Estatutos, 

como as ordens que emanarem da Presidência; e fazer observar com exactidão os 

regulamentos que der para o regimen instructivo e econômico do Seminário depois 

de approvados pela Presidência. 

    13º Franquear o Estabelecimento e dar todas as informações e esclarecimentos, 

que forem exigidos pelas Commissões de revista nomeadas pelo Presidente da 

Província, com o fim de procederem á inspecção e exame do Seminário. 

 Art 7º A nomeação da Mestra das Meninas pertencerá á Regente, sujeita com 

tudo a approvação do Presidente da Província. Deve ser ella maior de vinte e cinco 
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annos, solteira ou viúva, de bons e honestos costumes, e sufficientemente habilitada 

nos misteres, que ficam determinados no art. 3º, além dos quaes compete-lhe: 

    1º Fazer adquirir ás Educandas a dedicação e hábito ao trabalho, que lhe cumpre 

ensinar, e promovel-o nas horas, que para isso forem destinadas, sem que as 

fatigue. 

    2º Assistir ao levantar, vestir e deitar das Meninas, em cujo dormitório deve 

pernoitar; corrigir o seu vestuário, se não estiver bem arranjado; leval-as á oração na 

Capella, e ao recreio nas horas, que forem designadas no regulamento da Regente, 

e estar presente a todos esses actos. 

    3º Ser fagueira e indulgente para com as Meninas; instruil-as com zelo e 

brandura; corrigil-as só em último caso, e por aquelles meios dispostos por estes 

Estatutos; portar-se em todas as occasiões como uma boa e carinhosa mãi se 

conduz para com suas filhas. 

    4º Chamar para coadjuval-a, nos mistere de suas attribuições, que lhe forem mais 

pesados, aquella das serventes que para isso mostrar mais aptidão. 

    5º Propor á Regente tudo quanto for a bem da educação, e commodidade das 

Meninas. 

    6º Cumprir exactamente estes Estatutos, e as ordens e regulamentos que der a 

Regente, e depois de approvados pela Presidência, e que forem concernentes ao 

methodo prático, forma, regularidade e tempo do ensino, que lhe compete promover, 

e recreio das Educandas; e em fim, que disserem respeito á conducta geral e 

privada, á que no Seminário ficão ellas sujeitas. 

 Art 8º O Mestre de 1as Lettras será de nomeação do Presidente da Província. 

Importa que elle seja maior de trinta e cinco annos, casado, de irreprehensíveis 

costumes e habilitado sufficientemente para ensinar ás Meninas a ler e escrever 

correctamente, segundo o methodo que a Província tiver estabelecido como o 

melhor; os princípios elementares da grammatica portugueza; e da arithmetica as 

quatro espécies. Compete-lhe a mais d’isso: 

    1º Achar-se precisamente na Casa as horas, que forem indicadas no regulamento 

que a Regente der para estabelecer a instrucção das Educandas, e o modo prático 

d’ella, a cujo regulamento deverá prestar escrupulosa exactidão. 

    2º Tratar com todo o respeito, modéstia, e brandura as Meninas que forem 

destinadas ao seu ensino; corrigir suavemente as que forem negligentes e omissas; 

e só em ultimo caso applicar os castigos designado n’estes Estatutos. 
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    3º Propor á Regente aquillo que tender ao melhoramento e progresso da 

instrucção litteraria das Educandas. 

    4º Dirigir á Regente de seis em seis mezes, pedidos por elle assignados dos 

objectos, que lhe forem de mister para o ensino a seu cargo; regulando-se n’isso 

pela Tabella n. 1 annexa a estes Estatutos. 

 Art 9º Haverá um Capellão, cuja nomeação pertencerá ao Presidente da 

Província. desobriga annual das Educandas e mais Empregados do Seminário. 

 Art 10. Será contractado pelo Presidente da Província um Cirurgião 

approvado para incumbri-se do curativo das Educandas Orphãs e mais Empregados 

do Seminário, exceptuando d’estes o Mestre de 1as Lettras, o Capellão, e o Syndico. 

Cumpre-lhe ir todos os dias ao Seminário a saber do estado do pessoal sujeito a sua 

clinica, ser pontual em seus encargos e assíduo em casos urgentes. 

 Art 11. A nomeação do Syndico pertencerá exclusivamente ao Presidente da 

Província, que o nomeará d’entre aquellas pessoas chans e abonadas, que tiver a 

necessária idoneidade para as attribuições designadas no art 4º . Fica a seu cargo: 

    1º Arrecadar todos os fundos patrimoniaes do Seminário, especificados no art 5º . 

    2º Prestar-se ás exigências mensaes que fizerem sobre estes fundos para as 

despezas alimentarias pó parte da Regente do Seminário, em pedidos assignados 

por ella e rubricados pelo Presidente da Província, em cujos pedidos se declararão 

separadamente as verbas a que, em o mez que vai decorrer se applicarão os 

mesmos fundos; e bem assim para os dispêndios da Casa, no que diz respeito ao 

pessoal e material d’ella, quando forem absolutamente necessários. 

    3º Prestar em gênero, de seis em seis mezes, e conforme aos pedidos da 

Regente, os objectos, que forem indispensáveis para o ensino que tem a seu cargo 

o Mestre de 1as Lettras; sendo esses pedidos regulados epla Tabella n. 1. 

    4º Dar de tres em tres mezes á Presidência em balancete da receita edespeza 

dos mencionados funos; e m mez antes da abertura da Assembléa Legislativa 

Provincial, o balanço geral com documentos authenticos, que comprovem o 

movimento dos mesmos fundos. 

    5º Dirigir á Presidência as observações, que cumpre ao seu zelo fazer, quando 

conhecer que há exageração nas exigências da Regente. 

    6º Prestar-se ás informações que por parte da Presidência lhe forem exigidas 

sobre os fundos arrecadados e distribuídos sempre que lhe sejam ordenadas, 

independente das que deve dar nos termos do parágrafo 4º deste Artigo. 
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    7º Prestar contas dos fundos a seu cargo á Commissão que para isso for 

nomeada pelo Presidente da Província, exhibindo o respectivo livro e os documentos 

a que elle se referir. 

 Art 12. Haverão as serventes que forem bastantes para o serviço material da 

Casa e da cosinha. Serão admitidas e despedidas a unico arbítrio da Regente. 

Ordenado dos Empregados do Seminário 

 Art 13. Ficão estipulados os seguintes ordenados annuaes. 

1º Para a Regente................................................300$000 

2º Para a Mestra das Meninas..............................200$000 

3º Para o Mestre de 1as Lettras.............................200$000 

4º Para o Capellão.................................................150$000 

5º Para o Cirurgião................................................100$000 

6º Para cada uma servente, si não for das escravas da Nação - $320 diarios, 

provendo-se-lhes de vestuário. 

 Art 14. O Syndico terá tres por cento dos fundos patrimoniais do Seminário, 

que arrecadar, e que ficão especeficados no art 5º. O que servir este emprego 

deverá prestar fiador idôneo, que se responsabilise pela totalidade annual dos 

fundos que estiver a seu cargo. 

Das Educandas 

 Art 15. No Seminário serão admitida Meninas orphãs e desvalidas, e as que 

se quizerem ahi educar mediante o estipêndio que for estipulado n’estes Estatutos: 

estas se chamarão Pensionistas. Tanto umas como outras serão 

imprescendivelmente admittidas na Casa com a idade feita de seis annos. Prohibe-

se a admissão no Seminário, abusivamente consentida, de Pensionistas por effeito 

de trato particular com qualquer dos Empregados do mesmo Seminário, a proveito 

do qual venha a reverter o estipêndio da educação. 

 Art 16. Deverão ser recebidas no Seminário as Meninas orphãs, que se crião 

na Santa Casa de Misericrodia d’esta Capital, ou fora d’ella, e a expensas suas, e as 

que forem assim reconhecidas authenticamente, e não tenhão tutor ou parente que 

se queira encarregar da sua educação, ou que, tendo-o, o seu estado de indigência 

lhe não permitte proporcionar-lh’a: d’aquellas, serão recebidas todas quanta tenham 

preenchido a idade exigida pelo artigo precedente; e das outras, que, tendo essa 

idade, completarem o numero de vinte e quatro Orphãs, que devem ser admittidas 

no Seminário gratuitamente em virtude de sua instituição. Esta restricção durará em 

quanto se não augmentar o patrimônio do Estabelecimento. 
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 Art 17. E’permittida no Seminário a admissão de Pensionistas, que tenhão 

completado a idade marcada no art.15, precedendo concessão do Presidente da 

Província, que a dará onde lhe parecer compatível com os commodos da Casa. 

Cada uma d’ellas pagará a pensão annual de cem mil réis em quartéis adiantados  

pela condição de se lhes ministrar alimento e educação. Esta pensão será 

augmentada ou diminuída segundo a variação do preço dos gêneros de 

subsistência. 

 Art 18. Não será recebida no Seminário Educanda alguma que esteja 

effectada de doença contagiosa. 

 Art 19. Fica inteiramente banida do Seminário a distincção que não seja a do 

mérito pessoal, derivado do adiantamento e assiduidade em todas as phases da 

educação, que ahi se proporciona. Neste intuito todas as Educandas do Seminário 

serão divididas em classes para o ensino das 1as Lettras, compondo a primeira as 

mais adiantadas n’esta instrucção, a segunda, as que forem menos, e assim 

successivamente até á última classe, que será composta das que principiarem a 

leitura. Os primeiroa logares de cada classe serão occupadas pelas Meninas que 

mostrarem n’ella mais aproveitamento e esmero. Esta classificação e precedência 

se guardará também nas occasiões do ensino, que se acha a cargo da Mestra de 

Meninas. 

 Art 20. A residenciada Orphã Educanda no Seminário será até a idade de 

quinze annos completos. Precedentemente ao termo d’esta idade já se achará 

decretada pela Assemnbléa Legislativa Provincial a quantia estipulada no§ 11 do art. 

6º , para servir-lhe de dotação ao seu casamento. Este acto deverá ser effectuado a 

consentimento da Educanda, e com approvação do Presidente da Província, no 

anno, em que ella completar a referida idade, e no dia, em que a Igreja festejar 

Nossa Senhora d Luz, que o Seminário toma por sua Protectora, e quando a sollicite 

individuo, que reuna os seguintes requisitos: 

    1º Morigerados costumes, reconhecidos por seu bom procedimento habitual e 

justificado. 

     2º Emprego, officio ou occupacção honesta, que lhe subministre meios certos 

para uma manutenção decente e regular. 

    3º Si possível for, conformidade de condição, e proporção de idade. 

 Art 21. As Educandas orphãs que n’aquella idade preferirem a servidão a 

serem desposadas, ou deixarem de ser sollicitadas, poderão, si assim o quizerem, 

servir como criada em casas de famílias honestas e capazes, que as estimem e bem 
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tratem, e mesmo lhes proporcionem casamentos vantajosos e sob condições do 

artigo precedente. A sahida das Educandas por este modo será por expressa 

approvação do Presidente da Província, e depois de achar-se o mesmo Presidente 

bem certificado de que as famílias, que as quizerem receber, prestar-lhes-hão 

favorável acolhimento, boa assistência, e decente tratamento; havendo sobre isso 

uma espécie de contracto, que se registrará n’um dos livros do Seminário, e servirá, 

em caso de contravenção ás condições ajustadas, para obrigar ao cumprimento 

d’ellas. 

 Art 22. Si a residência da Orphã Educanda continuar no Seminário por mais 

tempo do que aquella que é imposta pelo art. 20, e por motivo de não ser sollicitada 

para casamento, ou por não querer sujeitar-se á servidão nos termos do artigo 

precedente; n’este caso, a mesma residência se estenderá até a idade feita de 18 

annos; então será ella provida na 1ª Cadeira de 1as Lettras para o ensino de 

Meninas, que vagar na Província independente do exame estabelecido por Lei para 

taes provimentos, ou no emprego de Mestra de Meninas do Seminário, si achar-se 

vago, prescindindo-se a idade exigida pelo art. 7º . 

 Art 23. No concurso para aquellas Cadeiras, e quando haja identidade de 

circumstancias, a preferência se dará a concorrente que tiver sido educada por mais 

de quatro annos no Seminário. 

 Art 24. As Pensionistas não são obrigadas a tempo algum de residência no 

Seminário. Todavia, si houverem de persistir n’elle não será isso maior tempo do 

que aquelle que percorrer até a idade de doze annos; e logo que completem esta 

idade os pais, tutores, ou aquellas pessoas que as entregarem á educação do 

Seminário serão obrigados a fazel-as retirar do mesmo Seminário. 

 Art 25. Fica livre aos pais, tutores, ou pessoas que derem Pensionistas á 

educar-se no Seminário, o retiral-as d’ahi quando lhes aprouver, sem que a isso se 

opponha a Regente, e independente de concessão do Presidente da Província. 

 Art 26. Em caso de doença grave ou prolongada de qualquer Pensionista, e 

que o pai, tutor ou pessoa que a deu educar-se no Seminário, queira que ahi se faça 

o seu curativo, as despezas que com este se fizerem, u com o seu enterro, no caso 

que venha a fallecer, e que constarem da conta dada pela Regente, recahirão sobre 

quem a fez admittir no mesmo Seminário. 

 Art 27. As Pensionistas terão do Seminário unicamente os objectos, que 

forem concernentes ao ensino de 1as  Lettras, e contantes da Tabella n.1; todos os 

mais que se houverem de mister para as outras partes de sua educação ser-lhes-



 119 

hão fornecidos pelos pais, ou tutores; e bem assim os que formarem o seu vestuário, 

e facto de dormir, o que deverá ser honesto, decente, e sem luxo. A Tabella n. 2 

marca os objectos que uma Pensionista deve levar para o Seminário, para 

apprender a coser, e bordar; e a n. 3, o facto e mais utensilies, que deve ter para o 

seu uso no mesmo Seminário. 

 Art 28. O enterro das orphãs Educandas, será feito a expensas do Seminário. 

Dos castigos 

 Art 29 Ficão inteiramente proscriptos do Seminário os castigos corporaes, e 

em logar d’elles adoptar-se-hão os que possão offender o amor proprio, e as 

aprehensões infantis, e crear emulação. As pequenas falta da Educandas podem ser 

corrigidas da maneira seguinte: 

    1º Por decente e moderada reprehenção. 

    2º A mudança para logar mais inferior na respectiva classe. 

    3º Privação do recrerio por todo o tempo que elle durar. 

    4º De cinco minutos a té um quarto d’estudo, no tempo do descanço ou recreio. 

    5º Estar de pé emcima d’um banco na sala da escola, desde 5 minutos até um 

quarto d’hora. 

    E sendo graves as faltas: 

    6º Reclusão solitária por tempo de 8 minutos até meia hora em logar escuro e 

retirado. 

    7º Estar assentada na cedeira do despreso, atada com um lenço ao encosto da 

mesma cadeira, desde um quarto até meia hora. 

    8º Trazer sobre o ventre, e atado á cintura com brabante, um papel com o letreiro 

em maiúsculo de – Vadia – ou - Descuidada – ou – Desattenciosa – ou – Desordeira 

– ou outra qualquer palavra, que publique o vício, defeito ou culpa, em que incorreo 

a Educanda. 

 Art 30. Nenhuma Educanda poderá ser castigada por não saber sua lição, e 

nem ter aproveitamento, quando se conheça, que isso provêm de positiva falta de 

memória, ou capacidade intellectual. 

Disposições geraes 

 Art 31. Na maior sala que tiver o edifício se estabelecera a escola que deve 

ser presidida e funccionada pela Mestra de Meninas. Estas asentadas em cadeiras 

baixas, e alinhadas em frente da cadeira da Mestra, serão destribuidas por classes, 

guardando a mesma ordem e precedência de que trata o art. 19. As classes menos 
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adiantadas n’este ensino, e que por isso devem merecer mais attenção da Mestra, 

são as que devem ficar mais próximas á sua cadeira. 

 Art 32. A Casa será provida de mobília e utensílios para a commodidade das 

Educandas; e a escola a cargo do Mestre de 1as Lettras dos objectos próprios para a 

escripturação, e operações d’arithmetica. 

 Art 33. A falta de zelo e vigilância, a ineptidão e negligencia habitual, e em 

geral, o abuso de sua auctoridade por qualquer modo que seja, e provado por factos 

da maior authenticidade, ou por informações imparciaes, dará causa á demissão da 

Regente, e sua despedida do Seminário. Ella deverá ser ordenada pelo Presidente 

da Província, logo que de tal proceder tenha o mais averiguado conhecimento. 

 Art 34. Um mez antes da abertura da Assembléa Legislativa Provincial, o 

Presidente da Província nomeará uma Commissão de tres Membros para tomar 

conhecimento do estado do Seminário, e dar á Presidência as informações precisas 

para serem levadas ao conhecimento da mesma Assembléa. A’Commissão cumpre 

o seguinte: 

    1º O exame da administração geral e particular do Estabelecimento, si é ella 

conforme o disposto n’estes Estatutos, e sobre a escripturação respectiva. 

    2º A inspecção sobre a capacidade intellectual dos empregados no ensino moral, 

religioso, e instructivo das Educandas, sobre a prática seguida n’este ensino, e sobe 

o estado de approveitamento dos ramos que forem da educação das mesmas 

Educandas. 

    3º Conhecer o tratamento e regimen econômico empregado para com as 

Educandas. 

    4º Tomar contas ao Syndico da receita e despeza dos fundos patrimoniaes do 

Seminário exhibindo este o respectivo livro e os documentos á que elle se referir. 

 Art 35. O Mestre de 1as Lettras e o Capellão serão unicamente admittidos na 

Casa nas occasiões em que ahi se devão achar para o desempenho de suas 

attribuições e ministérios. 

 Art 36. Haverão tres livros escripturados pela Regente; um d’elles servirá de 

matricula das Educandas, a qual constará do dia, mez e anno da entrada das 

mesmas Educandas, e da ordem da Presidência que auctorisou a mesma entrada; 

da sua idade, filiação e naturalidade; si pertencem á classe das orphãs Educandas 

ou a das Pensionistas; tempo da sua residência no Seminário; da sua sahida d’elle 

por casamento, morte, ou para servidão; ou emfim por ordem de quem as fez 

admittir no mesmo Seminário; e de todas as mais circumstancias e occorrencias, 
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que lhes dicerem respeito. N’outro se lançará a receita e despeza do Seminário. E 

no terceiro se registrarão estes Estatutos; as ordens e despachos, que emanarem 

da Presidência, a correspondência que houver da parte do Presidente da Província 

para a Regente, e d’esta para aquelle, ou para os Empregados do Seminário;e tudo 

o mais  que tenha relação com este Estabelecimento. Na escripturação dos livros 

poderá a Regene ser coadjuvada por aquella das orphãs Educandas, que melhor 

aptidão tiver para isso. 

 Art 37. O Syndico deverá ter livros, em que faça a escripturação em regra da 

receita e despeza dos fundos patrimoniaes do Seminário, que arrecadar e distribuir. 

 Art 38. O dia em que a Igreja festeja Nossa Senhora da Luz será dia festivo 

para o mesmo Seminário. As Educandas se apresentarão com o melhor vestuário 

que tiverem; e depois de assistirem á Missa na Capella da Casa, que n’esse dia será 

com mais solemnidade, poderão receber a toda e qualquer hora suas visitas, ás 

quaes se franquerá o Estabelecimento. 

 Palácio do Governo de São Paulo 7 de Janeiro de 1845. 

Manoel da Fonseca Lima e Silva. 

 

Tabella N. 1 – á que se refere o §5º do art 6º dos Estatutos do Seminário das 

Educandas 

Papel almasso para 40 Educandas (por exemplo) e para o expediente da Casa; para 

seis mezes, 2 resmas. 

Dito de peso, para a correspondencia com a Presidência, 4 mãos. 

Pennas, 200. 

Lápis,2 massos. 

Obrêas, 2 ditos. 

Tinta d’escrever, 1 medida. 

 Palácio do Governo de São Paulo 7 de Janeiro de 1845. 

 

Tabella N. 2 – á que se refere o art 27 dos Estatutos do Seminário das Educandas. 

Agulhas de coser vestidos, n’um agulheiro. 

Almofada de coser. 

Linhas, retorz e fio de lã para cozes, bordar, e marcar n’uma pequena boceta. 

Panno para aprender a bordar e marcar. 

Tesoura pequena, escova para dentes, pente fino e de cabeleira, &c., &c. 
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Tabella N. 3 – á que se refere o art. 27 dos Estatutos do Seminário das Educandas. 

Facto indispensável para vestir no Seminário 

Seis camisas. 

Seis vestidos de côr e brancos. 

Um dito de baetilha para o inverno. 

Duas saias brancas. 

Um avental preto. 

Tres lenços para o pescoço; sendo um de lã. 

Seis pares de meias. 

Sapatos para dous mezes 

Quatro lenços de mão. 

Tres toalhas de dita. 

Facto e objectos para dormir 

Uma roupa de dormir. 

Duas toucas de dito. 

Seis lençoês. 

Uma colcha de chita. 

Um cobertor de lã. 

Tres fronhas. 

Duas toalhas d’enxugar. 

Uma marqueza com colchão e travesseiro. 

Uma bacia de pés. 

Uma caixa com fechadura para o fato. 

Uma cadeira de palhinha, baixa. 

 N.B. – O facto deverá ser marcado com as inisiaes da Pensionista, e deverá 

ser reformado quando for necessário. 

 Palacio do Governo de São Paulo 7 de Janeiro de 1845. 

 

3) Regulamento do Collegio Ituano 

 

 Art 1º O Collegio Ituano continuará a estar no mesmo edifício; será dirigido 

por um Director proposto pela Camara Municipal, e approvado pelo Governo, e nas 

faltas repentinas a Camara poderá nomear interinamente quem o substitua. 

 Art 2º As matérias que ali se ensinarem serão as recommendadas nas aolas 

de primeiras lettras, e a língua latina, e franceza dirigidas pelos Professores 
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Públicos, que pela Lei Provincial são obrigados a ensinar no mesmo: estes 

Professores, no exercício do magistério se dirigirão pelas leis actuaes, sem 

dependência, ou inspecção do Director do Collegio. 

 Art 3º Havendo augmento de renda, se accrescentarão as matérias do art. 2º, 

aulas de musica instrumental, e vocal, Philosophia, e Historia e Geografia. 

 Art 4º Ao Director cumpre: 1º cuidar do arranjo domestico do Collegio, 

fazendo que n’elle reine aceio, ordem, e economia na sustentação, curativo, e 

vestuário dos collegiaes: 2º fazer as despezas necessárias; corrigir os collegiaes, em 

suas faltas, acompanhal-os nos exercícios, e quando sahirem em corpo para 

qualquer acto publico; propor à Camara Municipal a exclusão d’aqueles que se 

tornarem incorrigíveis, e bem assim a admissão dos que pretenderem entrar no 

Collegio: 3º providenciar as faltas que occorrerem, e participar à Câmara aquellas 

que dependerem de providencias de maior importância, para esta levar ao 

conhecimento do Governo da Província: 4º propor em geral tudo quanto for útil ao 

Collegio, e principalmente prevenir por todos os meios, à seu alcance, que os 

collegiaes se tornem viciosos, ou immoraes, dando-lhes educação própria para se 

tornarem civis, attenciosos: 5º governar, dirigir, e castigar os escravos o Collegio, e 

zelar do edifício. 

 Art 5º O Director terá residência, e meza no Collegio, e vencerá a gratificação 

de duzentos e cincoenta mil réis annuaes, podendo todavia accumular a gratificação 

de qualquer cadeira, quando para ellas tenha aptidão: os Professores públicos, 

terão, querendo, o jantar que der o Collegio aos da casa. 

 Art 6º O Collegio não receberá mais de trinta collegiaes, sendo doze pobres, 

que receberão o sustento, e instrucção gratuitamente, e mais poderão ser admittidos 

à proporção que houverem pensionistas na razão de um por dous pensionistas. 

 Art 7º Os pensionistas pagarão annualmente a quantia de oitenta mil réis, e 

serão vestidos e curados à custa de quem requerer a entrada d’elles: e todos, quer 

pensionistas, quer não, receberão do Collegio penna, papel, tinta, e lápis, e não se 

admittirão collegiaes de maior idade que dezeseis annos. 

 Art 8º Também se admitirão alumnos externos para freqüentarem as aulas 

actuaes, e as que para o futuro se estabelecerem no collegio, quando houver 

augmento de rendas, e estes só demorarão  tempo precizo para assistiremas aulas; 

sujeitando-se ao regimen d’ellas, e mediante a pensão de quatro mil réis mensaes 

dando-se-lhes jantar, quando o queirão; e fcando sujeitos ao governo do director em 

quanto no collegio estiverem. 
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 Art 9º As pensões serão impreterivelmente tres mezes adiantadas, e serão 

despedidos aquelles, que, passado um mez, em que devão contribuir, o não fizerem. 

 Art 10. A admissão dos collegiaes, que pensionistas quer não, será feita pela 

câmara municipal, com audiência do director, e commisão inspectora. 

 Art 11. O director terá um livro rubricado pelo presidente, ou qualquer 

vereador da câmara, para lançamento da receita e despeza do collegio, que 

encerrará trimensalmente, e apresentará à câmara, para exame e aprovação; 

devendo de seis em seis mezes apresentar um resumo ao governo da província; 

bem como um mappa dos collegiaes mencionando a qualidade d’elles, sua idade, 

tempo que estão no collegio, adiantamento que vão tendo; e para isto haverá outro 

livro da mesma sórte rubricado, onde se matricularão os alumnos internos e 

externos, cujos nomes serão escriptos no alto de cada página para embaixo serem 

lançados pelo director, professor e mesmo pelas commissões inspectoras, se 

quizerem, as observações, acerca do adiantamento, conduta moral: na matricula se 

declarará a idade, filiação, naturalidade, a data do despachoda admissão; e o nome 

de quem a requereu, e n’ella se averbará a sahida, exclusão de qualquer alumno 

declarando-se a causa e a requisição. 

 Art 12. No collegio só se empregarão para correção as penas seguintes: 1ª 

reprehensão particular; 2ª pública; 3ª reclusão solitária por uma até vinte e quatro 

horas; 4ª palmatoadas até doze; e ao prudente arbítrio do director e professores, fica 

a graduação das penas, excluindo-se das penas do § 4º os alumnos de philosophia, 

historia e geographia. 

 Art 13. Os collegiaes que se distinguirem serão premiados, 1º com diploma 

de distinção, 2º com uma medalha de prata de quatro oitavas, com a legenda de  - 

Collegio de Itu – sendo a última de maior estimação; e aos de primeiras lettras, só se 

lhe fará menção honrosa nos actos dos exames que terão lugar no principio de 

Dezembro, e terão voto, o director, professor, e a commissão inspectora. 

 Art 14. As férias geraes serão desde domingo de Ramos até o primeiro dia 

útil depois da Paschoa, e desde 8 de Dezembro até 6 de Janeiro: todas as quintas 

feiras das semanas, que não houver dia Santo, ou feriado por lei. 

 Art 15. Para as despezas do collegio, e ordenados dos professores se 

applicarão a dotação do cofre provincial, e o produto das pensões, donativos ou 

legados. 

 Art 16. A despeza do Collegio além do sustento, curativo, papel, tinta, penas, 

lápis, e reparos da caza é: para o director, duzentos e cincoenta mil rei; para o 
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professor de musica, cento e cincoenta mil reis; para o professor de philosophia, 

seiscentos mil reis; para o de historia e geographia, seiscentos mil réis. 

 Art 17. Os professores dirigirão suas aulas inteiramente, sem dependência do 

director, o qual só informará a câmara, de qualquer violação de regulamento, lei, de 

irregularidades, abusos, que elles praticarem. 

 

 Secretaria do governo de S. Paulo 16 de Fevereiro de 1847. – O Secretario 

interino – Francisco Gomes de Almeida. 

 Registrada n’esta Secretaria do Governo de S. Paulo no livro 2º de leis fl. 253 

verso em 20 de fevereiro de 1847. 

 Joaquim Jose de Andrade e Aquino. 

 

4) REGULAMENTO DA INSTRUCÇÃO PROVINCIAL de 1869 (Localização - 

Biblioteca da Faculdade de Direito da USP Q14 – 26- 4) 

 

 O presidente da província, em virtude do acto de 19 de Agosto de 1868, e 

autorisado pelo art. 44 da lei n. 34 de 16 de Março de 1846, art 4º da lei n. 24 de 

1850, art 4º da lei n. 10 de 1851, e art. 23 da lei n. 54 do ano pretérito, ordena que 

se observe o seguinte: 

 

Regulamento da instrucção provincial 

 

 Art 1º A instrucção provincial é ministrada nas escolas de ensino primário 

existentes na província, e nas que para o futuro se crearem. 

 Art 2º A instrucção provincial se divide em publica e particular. 

 § 1º E’ instrucção publica a ministrada por professores públicos nomeados 

pelo governo. 

 § 2º E’ instrucção particular, a ministrada por professores particulares 

devidamente habilitados com escolas francas ao ensino. 

 Art 3º O ensino primário nas escolas publicas comprehende a leitura, 

calligraphia, princípios elementares de arithmetica, systema métrico de pesos e 

medidas, noções essenciaes de grammatica portugueza, doutrina da religião do 

Estado, e princípios da moral christã. (lei n. 54 de 15 de abril de 1868, art 2º). 

 

Parte primeira 
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Do ensino publico 

Título único 

Das ESCOLAS 

Capitulo I 

 

 Art 4º A instrucção primaria, comprehensiva das matérias de que trata o art 

3º, será dada em escolas publicas, e por professores devidamente habilitados 

conforme este regulamento. 

 Também será dada a alumnos pobres em escolas particulares subsidiadas 

para isso na fórma do art. 41, nas localidades onde não houverem escolas publicas. 

 Art 5º O governo, a conformidade do art. 3º da lei n. 34 de 1846, creará 

provisoriamente escolas nas povoações em que ellas puderem conter o minino de 

vinte alumnos freqüentes, fixado pelo art 8º  §1º da lei n. 54 do anno pretérito, 

submettendo o acto á approvação definitiva da assembléa provincial. 

 Art 6º A representação para esta creação deverá ser acompanhada de uma 

relação de mais de trinta matriculados, com declaração dos seus nomes, 

naturalidades,filiação, e idade, e cominformação do presidente da câmara municipal, 

inspector do districto e inspector geral. 

 Art 7º Serão supprimidas: 

 § 1º As escolas actuaes que não contarem vinte alumnos freqüentes (Lei n. 

54 de 1868, art 8º §1º ). 

 § 2º No lugar onde houver duas, uma dellas, quando os alumnos matriculados 

de ambas não excederem ao numero de cincoenta. 

 § 3º Onde houver mais de duas, tantas quantas, reunidas, não tenhão esse 

numero para cada duas (citada lei § 2º). 

 Art 8º Nas suppressões se observaráõ as seguintes regras: 

 § 1º As escolas que contiverem menor numero de alumnos effectivamente 

freqüentes serão supprimidas de preferência ás outras. (Lei n. 54 de 1868, art 9º § 

1º ). 

 § 2º Em igualdade de freqüência será supprimida a escola regida pelo 

professor menos antigo no exercício do cargo. 

 Art 9º As suppressões serão determinadas por acto do governo, sob proposta 

do inspector geral, ouvidos o inspector de districto, e o presidente da câmara 

municipal do lugar. 
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 Art 10. A suppresão de uma escola não se effectuará, quando a falta de 

freqüência della provier de incapacidade ou máo procedimento do professor, caso 

em que se procederá contra elle na conformidade deste regulamento. 

 

Capitulo II 

Do provimento das cadeiras 

Secção I 

Dos concursos 

 

 Art 11. As cadeiras vagas serão postas a concurso quando o governo o 

determinar. 

 Recebida essa ordem pelo inspector geral, publicará elle pela imprensa quaes 

as cadeiras vagas e á concurso, por editaes que mandará affixar nos lugares das 

escolas por meio dos inspectores do districto, marcando o prazo de sessenta dias 

para a inscripção dos candidatos. (Lei n. 34 de 1846 art. 11). 

 Art 12. A inscripção será feita pelo inspector geral com recurso para o 

governo da indevida inclusão, ou eliminação dos concurrentes.Este recurso deve ser 

interposto no prazo de três dias contados da publicação pela imprensa da respectiva 

lista. 

 Art 13. Não podem ser admittidos a concurso os que não podem ser 

nomeados professores. 

 Art 14. Para a admissão a concurso, os candidatos devem provar, idade 

maior de dezoito annos, e bom procedimento nos últimos três annos decorridos. ( 

Lei n. 34 de 1846, art 10 §§ 1º e 2º combinados com o art 5º). 

 Art 15. A prova da idade será feita por certidão de baptismo, e na falta dessa 

pelos meios supplementares de direito em vigor, e a de subdelegado, juiz de paz, e 

outras autoridades do lugar ou lugares onde o candidato houver residido. 

 Art 16. Para a inscripção em concurso das educandas do seminário da Glória 

não é mister, quanto á idade e moralidade, outra prova além da informação da 

directora do seminário. 

 Art 17. Os estrangeiros, com as devidas habilitações podem ser inscriptos 

para serem providos em escolas vagas a que não tenhão apparecido oppositores 

em dous concursos sucessivos (Lei n. 34 de 1846, art 12). 

 Art 18. Não serão admittidos a concurso, além dos que não reunirem os 

preciosos requisitos, os seguintes: 
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 § 1º Os que já uma vez tiverem siso reprovados em exame de concurso, salvo 

se houverem decorrido mais de seis mezes depois da primeira reprovação, ou mais 

de dous annos depois da segunda. 

 § 2º Os que tiverem sido reprovados por três vezes consecutivas. 

 Art 19.  Findo o prazo do concurso, será publicada pela imprensa, por ordem 

do inspector geral, a relação dos inscriptos, e officiará o inspector ao governo 

solicitando a designação de dia,  e hora dos exames para a prova da capacidade 

profissional. 

 

Secção II 

Dos exames de concurso 

 

 Art 20. Designado pelo governo o dia e a hora dos exames de concurso, será 

pelo inspector geral publicada na folha official a designação, com a precedência de 

pelo menos vinte e quatro horas. 

 Art 21. Os exames se effectuaráõ em uma das salas do palácio do governo 

sob a presidência do presidente da província, com assistência do inspector geral, e 

por uma commissão de três membros (Lei n. 54 de 1868 art 3º ). 

 Art 22. Essa commissão será nomeada pelo governo para cada concurso. 

 Art 23. Nos exames de oppositoras á cadeira para o sexo feminino, além da 

commissão de que trata o art. 21, haverá uma examinadora de prendas domesticas 

nomeada na fórma do artigo precedente. 

 Art 24. No dia, hora e local designado, presentes o presidente da província, o 

inspector geral, examinadores e candidatos, depois de tomar assento no topo da 

mesa o presidente, assentar-se-hão a seu lado o inspector geral, na ala direita em 

frente á mesa os examinadores indistinctamente, da mesma fórma na ala esquerda 

as examinandas, e em seguida, em frente ao topo da mesa os examinandos, 

comparecendo tanto estes como aquellas á proporção que fôrem sendo chamados. 

 Art 25. A chamada será feita pelo inspector geral por uma lista que 

anteriormente haja sido presente ao presidente da província. 

 Art 26. Em seguida, dada a palavra ao examinador de religião, perguntará 

este, e argumentará a cada candidato em doutrina da religião do Estado e princípios 

da moral christã. 

 Art 27. Declarando-se satisfeito o presidente, e obtendo a palavra o segundo 

examinador, convidará este aos candidatos a que procedão á leitura de dous 
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pequenos trechos, um de letra manuscripta e outro impresso, fornecidos pelo 

inspector geral. 

 Art 28. A’ leitura succederá a analyse grammatical de um trecho impresso, 

designado pelo presidente, sendo a de cada oppositor em uma parte desse trecho. 

Por occasião da analyse, o examinador arguirá sobre noções essenciaes de 

grammatica portugueza. 

 Art 29. Seguir-se-há o terceiro examinador que arguirá em princípios 

elementares de arithmetica, e dará algumas operações para serem feitas por 

escripto, as mesmas para todos os oppositores. 

 Art 30. Concluindo este trabalho, o mesmo examinador fará perguntas a cada 

examinando sobre o valor das unidades do systema métrico francez, convertido nas 

medidas usadas no Império, ou vice-versa, e dará o mesmo problema a todos sobre 

essa conversão para ser resolvido. 

 Art 31. Depois do exame do systema métrico, um dos examinadores 

designado pelo presidente, fará perguntas a cada oppositor, sobre os methodos 

principaes de ensino, suas differenças noções essenciaes de cada um e regras do 

regimen interno das escolas. 

 Art 32. O ultimo exercício será de caligraphia. O examinador de grammatica 

ditará um trecho que será escripto na primeira linha com letra bastarda e nas 

immediatas em cursivo. 

  

Da matrícula de alumnos 

 

 Art 90. Os professores admittiráõ á matricula, em suas escolas, durante o 

anno letivo, os indivíduos que se propuzerem á inscripção, e que não estiverem 

comprehendidos nas prohibições deste regulamento. 

 Art 91. A matricula é gratuita (art. 179 § da Constituição do Império). 

 Art 92. Não serão admittidos á matricula: 

 § 1º As meninas nas escolas do sexo masculino, e os meninos nas escolas do 

sexo feminino. 

 § 2º Os menores de cinco annos de idade. 

 § 3º Os que padecem moléstia contagiosa. 

 § 4º Os escravos 

 § 5º Os que houverem sido expulsos por incorrigíveis. 

 Art 93. Da não admissão á matricula ha recurso para o inspector do districto. 
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 Art 94. A matricula será feita pelo respectivo professor em livro proprio, 

aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo inspector do districto, e segundo o 

modelo annexo com as seguintes declarações: 

 § 1º Do nome no alumno. 

 § 2º Da sua filiação, sendo conhecida. 

 § 3º Do tutor, ou da pessoa que o tiver em seu poder. 

 § 4º Da sua naturalidade e nacionalidade. 

 § 5º Da sua idade, segundo a declaração ou certidão que apresentar. 

 § 6º Do dia, mez e anno que se matricular. 

 Art 95. O livro de matriculas será fornecido a expensas do professor. 

 Art 96. Na matricula de cada anno, a que se procederá do dia 7 de Janeiro 

em diante, se mencionarão os nomes de todos os alumnos da escola, mesmo dos 

que se tiverem matriculado em anno anterior, com declaração do tempo de 

aprendizagem de cada alumno. 

 § 1º Será remettido ao inspector geral da instrucção publica, além dos 

mappas e relatórios de que trata o art 110 § 11, o proprio livro de matricula, depois 

de escripturado em todas as suas paginas, mas de sorte que não se comece em um 

livro a matricula de um anno para ser acabada em outro, ainda que se inutilisem as 

paginas em branco que restarem. 

 

Barão de Itauna 

 

 

   

 

 


