
DECRETO N. 34.664 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre extin~ão de cargos.

DECRETO N. 34.661 - DE 16 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre relotação de cargo.

OOEST. U19

LEI N. 5.285 -,DE 18 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre o Quadro Territorial, Administrativo e Judiciário do Estado, para o

..qüinqüênio 1959:1963 e dá outras providências.

Artigo 1. - O Quadro Territorial, Administrativo e Judiciário do Estado, para
o quinquênio 1959.1963, é o estabelecido ,nesta lei.

Artigo 2· - Os atos que disserem respeito à interpretação das linhas divisórias
intermunicipais e interdistritais, que se tornarem necessários à sua perfeita caracte
rização, atendendo às conveniências de ordem geográfica ou cartográfica, poderão ser
executados a qualquer tempo.

Artigo' 39 - O Quadro Territorial, Administrativo e Judiciário do Estado compre.
ende 195 comarcas, 505 municípios e 84 distritos conforme os anexos ns. 1 e 2, que
ficam fazendo parte integrante desta lei.

§ 19 - No' anexo n. 1 é feita a relação sistemática e ordenada de tôdas as ciro
cunscrições administrativas e judiciárias da divisão territorial, com indicação -<ia ca.
tegoria das respectivas sedes, que têm a mesma denominação da própria circunscri.
ção.

§ 29 --'- O e,nexo n. 2 descreve sistemàticamente os limites intermunicipais e as
divisas interdistritais e, bem assim, consigna o ano da criação de cadamunici:pio.

DECRETO N. 34.666 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1959
Dis,põe sôbre o substituto do Delegado Geral da Secretaria da Segurança Pública.

DECRETO N. 34.667 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre relotação de cargos e dá outra:s providências.

DECRETO N. 34.663 - D E17 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre a incorporação, ao patrimônio da Faculdade de Medicina de Ribei.

rão Preto, da Universidade de São Paulo, de implementos agrícola3 que especifica.

-DECRETO N. 34.665 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre extinção de cargo.

DECRETO N. 34.662 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre a incorporação ao patrimônio da Faculdade de Medicina de RIbei.

rão Preto, da Universidade de São Paulo, dos tratores que especifica.

DECRETO rq. 34.659 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 1959
Torna sem efeito O decreto n. 34.642 (*), de 30 de janeiro de 1959, que dispõe sô_

bre extranumerária.

DECRETO N. 34.660 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 1959
Susta os efeitos do Decreto n. 34.203, de 10, publicado a 11 de dezembro de 1958,

que cassou autorização de funcionamento e negou reconhecimento à Escola Normal
PartiCUlar -"Carlinda Ribeiro".
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§ 39 - Além dos anexos referidos, fica também fazendo parte integrante'deatll,
ei o anexo n. 3 que contém a descrição sistemática das divisas intersubdistritais.

Artigo 4' - Os distritos, em qualquer tempo, podem ser em lei especial, sub~
yididos em subdistritos para atender às necessidades do serviço público.

, § l' - Os imbdistrito não poderão ter sede distinta da sede distrital e suas divi.
,tias serão fixadas por linhas que por êle ditribuam todo o território formando ãrea
continua.

§ 29 - Os subdistritos de um distrito serão numerados seguidamente e designa.
dos pela respectiva numeração ordinal.

Artigo 5' -, Para que possa ser instalado o distrito é necessário a delimitação
do quadro urbano da sede nos têrmos do artigo 116 e seus parágrafos, da Lei n. 1 (')

e 18 de setembro de 1947, observada a renumeração determinada pelo artigo 29 da
Lei '2.081 ('), de 27 de dezembro de 1952. .

Artigo 6' - Os Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos dos
distritos cujos territórios tiverem sofrido desmembramento ou que perderem o anexo

e tabelionato por fôrça da presente lei ou da Lei n. 2.456 ('), de 30 de dezembro de
953, terão direito de preferência no provimento das serventias de igual natureza ou de

elioÍlatos de notas e anexos atualmente vagos, que se criarem ou se vagarem na
gência da presente lei, desde que da mesma classe, respeitando o direito de opção
que se refere o artigo 22.

§ 19 - O direito de preferência a que se refere êste artigo Só poderá ser exercido
a vez, dêle excluidos os que já tiverem sido promovidos ou removidos a título de

mpensação por anteriores desmembramentos, a menos que haja ocorrido novo des_
. mbramento por fôrça desta lei.

§ 29 - Ocorrida a vaga, a Secretaria da Justiça e NegÓ'cios do Interior abrirá
o praz~ de 30 dias a inscrição para os candidatos a remoção, com ft:ndamento nê:;;.
artigo; para os distritos ou sub1!lístritos' criados por esta lei o prazo se contará do
~io da sua vigência.

~ 39 - Terminado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, a Secretaria da
stiça e Negócios do Interior fará, dentro do' prazo de 20 dias, a classificação dos

didatos inscritos, em ordem decrescente, tendo em vista a seguinte atribuição de
ntos: a) 1 (um) ponto correspondente a cada 5 quilômetros quadrados, ou fração
cedente da metade, de território desmembrado, comprovado por atestado ou certidão
Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricultura; b) 1 (um) Pó'nto,
espondente a cada ano ou fração excedente da metade, decorrido da data do des.

embramento sofrido.

§ 49 - A classificação a que se refere o parágrafo anterior será publicada no
Diário Oficial" dela caberá reclamação ao Secretário de Estado, dentro do prazo

10 dias contados da publicação.

, § 5' - Não havendo reclamação, ou decididas as apresentadas, será nomeado o
didato classificado em primeiro lugar na lista respectiva; em caso de empate na

ssificação será nomeado o mais antigo na serventia.

§ 6' - Se a comarca a que pertencer o cartório que sofreu desmembramento ti.
sido elevada de entrância, prevalecerá, para os efeitos dêste artigo, a entrância

ente ao tempo do desmembramento.
§ 7' - A documentação oferecida com um requerimento de inscrição, será váli.

para quaisquer outros do mesmo candidato, desde que êste a ela se rep'orte nos seus
mais requerimentos.

§ 8' - Os cartórios a que não concorreram candidatos nos têrmos dêste artigo,
Ao providos de acõrdo com a Lei n. 819 (') de 31 de outubro· de 1950.

Artigo 79 - As primeiras eleições para Prefeito, Vice.Prefeito e Vereadores dos
nicipios criados pela presente lei rea.lizar"se-ão concomitantemente com as primei.
eleições municipais que se seguirem e a posse se dará no dia l' de janeiro do ano

a.to, c:fata em que se realizará a instalação dos novos municipios.

. Parágrafo único - Os novos municípios serão administrados, até a sua instalação,
os prefeitos dos municípios de que foram desmembrados. <



Artigo 8~ - A legisla~ão doa municípios de que se desmembraram vigorarânos
novos municípios, até que êstes tenham legislação própria.

Parágrafo único - Compreende.se no disposto nêste artigo a lei orçamentária
na parte correspondente ao distrito ou distritos de que se tenha constituido novo mu
nicípio a qual ficará prorrogada para o exercício de 1960.

Artigo 9Q - Instalado o municipio, deverá o Prefeito, no prazo de 30 dias, re.
meter à Câmara o Projeto de lei di'spondo sôbre a organização do quadro dos funcfo•.
nários municipais.

Artigo 10 - Até que seja votado o seu regimento interno, a Câmara do novo
município aplicará, no que fôr cabível, o da Câmara do município de que foi des
membrado.

Artigo 11 - Enquanto não fôr instalado o novo município, a contabilização de
sua receita e despesa será feita em separado pelos órgãos competentes da Prefeitura
do município de origem.

§ 19 - Dentro de 30 dias após a instalação a Prefeitura a que se refere êste ar.
tigo deverá enviar à do novo município, os livros de escrituração e a competente preso
tação de contas, devidamente documentada.

§ 2" - Por êsse serviço poderá a Prefeitura do município de origem exigir do
novo município ímportância equivalente a 10% do total da receita arrecadada.

Artigo 12 - O novo município responderá por uma quota.porte da';:; dívidas con.
traídas pelo município de que se desmembrou, correspondente à metade da renda ar.
recadada no respectivo território, e bem assim pelos encargos de manutenção do Qua.
dro de funcionários do município de origem, quer aproveitando parte dos funcionários,
mediante acôrdo, quer responsabilizando_se por uma quota.parte proporcional dos
vencimentos dos não aproveitados e declarados consequentemente em disponibilidade
remunerada. ..,

§ 19 - Para efeito do disposto na primeira parte dêste artigo não se computarão
as dívidas contraídas para execução de obras e prestação de serviços que não tenham
beneficiado o território desmembrado.

§ 29 - As quotas de responsabilidade serão apuradas por peritos indicados pelos
Prefeitos dos municípios interessados, um para cada um, dentro de seis meses con.,
tados da data da instalação do novo município; não havendo acõrdo, serão determi
nadas por via judicial.

§ 39 - Fixada a responsabilidade, consignará o novo município, em seus orçamen_
tos, verbas próprias para ocorrer às respectivas despesas dentro do primeiro quin.
quênio, em prestações anuais e iguais. '

Artigo 13 - Os próprios municipais situados em territórios desmembrados pas.
sarão, independentemente de indenização, à propriedade do novo município.

Parágrafo único - Quando os próprios municipais constituírem parte integrante
e inseparável de serviços industriais utilizados pelo restante do muncipio de origem,
proceder.se-á de acôrdo com o disposto no art. 74 da Constituição Estadual.

Artigo 14 - Aplicado o critério estabelecido pelo art. 29 e seu parágrafo único da
Lei n. 1.174 ('), de 21 de agôsto de 1951, o número de vereadores dos municípios cria.
dos por esta lei, é fixado, para a primeira legislatura, da seguinte forma:

Il.) - 23 (vinte e três) para Osasco .
b) - 11 (onze) para Inúbia Paulista, Itapevi, Mairinque, Nova Odessa e Santa

Albertina.
c) - 9 (nove) para Adolfo, Altair, Alvinlândia, Areiópolis, Arujá, Barbosa, Bom

Jesus dos Perdões, Boracélia, Borboleta, Caieras, Cajamar, Cândido Rodrigues, Cassia
dos Coqueiros, Catiguá,Cesário Lange, Colômbia, Diadema, Dolcinópolis, Embú, FIo.
real, Gabriel Monteiro, Guapuã, Guarani d'Oeste, Iacri, Itobi, Jaci, João Rj-malho, Luis
Antonio, Luiziânia, Mendonça, Meridiano, Mirassolândia, Mongaguá, Nova Guatapo
ranga, Ocauçu, Palmeira d'Oeste, Pardinho, Peruibe, Pirapora do Bom Jesús, Popu
lina, Pradópolis. Rafard, Roseira, Sagres, Sales, Salmorão, Sandovalina. Sant.a Lúcia,



'Maria da Serra· Santo Antonio do Pinhal, Santo Expedito, Santópolis do Agua.
São João do Pau' d'Alho, Sarutaiá, Sete Barras, Sud Menucci, Taboão da Sert'á,
ai, Tapirai, Tarabai, Três Fronteiras, Turiúba, Urânia e Vista Alegre do Alto.

Artigo 15 - Cabe ao Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricul.

- organizar os mapas dos novos' municípios bem como os daquêles que so
alteração em seus territórios;
- proceder à demarcação das divisas fixada;s nesta lei, sempre que necessá-

19 - Na organização dos mapas, serão interpretadas as divisas descritas no
n.2. b

2~ - Os nomes doa acidentes geográficos fixados por esta lei uma vez regis.
nas cartas topográficas do Estado serão definitivos, não podendo ser murados

por nova lei.

rtigo 16 - Ficam extintos os seguintes distritos;

- Pontana, no município de Quitana e comarca de Pompéia, devendo seu ter.
a ser incorporado ao distrito da sede do referido município.

- POrto Martíns, no município e comarca de Botucatú, devendo seu território
corporado ao distrito de Vitoriana;

- Caramurú, no município de Rubiacea e comarca de Guararapes, devendo
rritório ser incorporado ao distrito da sede do referido município;

V - Tapinas, no município e comarca de Itápolis, devendo parte do seu terri.
ser incorporada ao distrito de Nova América a parte a.o distrito da sede do refa

município e comarca;

- Varjão, no município e comarca de Brotas, devendo seu território ser incoI'.
o ao distrito da sede no referido município e comarca; .

- Aguas Claras do Sul, no município e comarca de P'acaembú, devendo seu
rio ser incorporado ao distrito da sede do referido município e comarca;

- Aparecida do Monte Alto, no município comarca de Monte Alto, deVendo
do seu territÓrio ser incorporada ao distrito da sede do referido município e co.
e parte ao município de Vista Alegre do Alto;

I - Boturuna, no município de Palestina e comarca de Nova Granada, de.
parte de seu territóríoser incorporada ao dístrito da sede do referido municÍ-

parte ao distrito de Duplo Ceu.

arágrafo único - Aos Oficiais do Registro CivÜ das Pessoas Naturais e Anexos
'stritos cuja extinção é prevista nêste artigo, fica assegurado o direito de re

para cartório de igual natureza ou tabelionato, desde que da mesma classe,
preferência inclusive sôbre os casos previstos no artigo 69 da presente lei, e res.
'do o direito de opção a que se refere o artigo 22, desta lei.

igo 17 - ao Oficial do Registro Civil das pessoas Naturai's e Anexos de distri.
elevado à categoria de município e cuja sede municipal seja fixada em outra

, fica assegurado o direito de optar com preferência absoluta, pelo cartório
rito da sede do novo município, desde que o requeira ao Secretário da Justiça

Ócios do Interior no prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei.

rtigo 18 - As comarcas criadas pela presente lei pertencem aos mesmos dis.
judiciais das comarcas de que foram. desmembradas e 'são classificadas da se. ,
forma:

a) - em 3' entrância a de São Vicente;
b) - em 2' entrância a de Itanhaen;
c) - em l' entrância as de Altinópolís, Angatuba, Aparecida, Barueri, Bilac,

atatuba, Cerqueira Cesar, Cravinhos, Flórida Paulista, Guariba, Ibiúna, Ita.
a da Serra, Jardinópolís, Junqueirópolis, Leme, Miguelópolis, Pôrto Ferreira,

dente Epitácio, Rinópolis, Santa Bárbara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Suzano, Tam.
Urupês e Vargem Grande do Sul.



.. ~. Artigo 19 - A instalação das comarcas a que se refere o artigo anterior sômente
. 'se dará depois de se provar estarem preenchidas tôdas as condições legais e disporem
~ as mesmas comarcas dos meios materiais imprescindiveis para o seu efetivo funcio.

namento. '

§ 1. - Compreende.se entre os meios materiais a que se refere êste artigo a
construção ou aquisição, na sede da comarca, de edificios adequados, para o forum e
cadeia pública.

§ 2· - A medida que forem atendidas as exigências dêste artigo em relação a
cada comarca, o Tribunal de Justiça providenciará a sua instalação dentro do prazo
de 90 dias. .

•
Artigo 20 - Nas comarcas criadas por' esta lei, e até nova alteração, o Tribunal

do Juri reunir-se.á nas Il1esmas épocas vig.entes para as comarcas de que foram des.
membradas.

Artigo 21 - Aos escreventes dos oficios do Registro Civil das Pessoas Naturais
e Anexos que, em virtude de criação de comarca vierem a perder o anexo de tabelio.
nato, fica assegurado o direito de inscrição em concursos para provimento de cartó.
rio de notas.

Artigo 22 - Ao oficial do Registro de Imóveis e Anexos, ao Distribuidor, Con.
tador e Partidor, ao Depositário Público e aos Tabeliães de Notas e Anexos das co
marcas que, por fôrça da presente lei, sofrerem redução territorial é assegul'ado o
direito de opção por ofício da mesma natureza da comarca criada.

§ 1. - A opção de que trata êste artigo deverá ser requerida, no prazo de 30 dias
a contar da vigência desta lei, ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior.

§ 2. - Não exercido êste direito de opção êle se devolverá, dentro de igual pra•
. zo e nas mesmas condições, aos serventuários da comarca que sofreu desmembramen.
to por força da Lei n. 2.777 ('), de 18' de novembro de 1954.

§ 3· - Nos casos em que a opção a que se refere êste artigo tenha sido exercida
em relação aos serventuários mencionados no parágrafo anterior ela será utilizada
para serventias que consequentemente se tiverem vagado, mediante requerimento
dntro do prazo d 30 dias seguintes à abertura da vaga.

§ 4. - Para efeito do disposto nos § § 2. e 3Q dêste artigo os serventuários nêles
referidos ,serão classificados, pela natureza da função em ordem descrescente da con.
tagem de pontos, atribuidos êstes na proporção de 1 para 5 quilômetros quadrados ou
fração superior à metade de território desmembrado, feita a respectiva prova através
de certiçlão do Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricultura, fazendo.
'se-~amada pela ordem da classificação.

Artigo 23 - Nas ,comarcas criadas por esta lei haverá os seguintes ofícios de
justiça:

I - 1. e 2. OfíciOS de Notas e Anexos;

li - Registro de ImóveIs e Anexos;

m - Distribuidor, Partidor e Contador com o Anexo de Depositário Público.

Parágrafo único - Nas comarcas de l' e 2' entrancia, criadas por esta lei, o l-
Oficio de Notas terá os anexos da escrivania do juri, do crime, das execuções crimi
nais e do RegistrQ de Imoveis; o 2· Oficio de Notas terá os anexos de protesto de
titulos, de registro de doct:mentos, de registro de comércio e o do escrivania civil; 10 Re
gistro Civil das Pessoas Naturais terá os anexos de distribuidor, contador, partidor
e de depositário.

Artigo 24 - Nas comarcas de Lucélia. Oswaldo Cruz e Pereira Barreto, fica ane_
xado ao Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do distrito da sede o Caro
tório do Distribuidor, Contador e Partidor.

Artigo 25 - Ficam elevadas de entrancia as seguintes comarcas:

a) - de 3' para 4': Araraquara, Bauru, Jundiai, Marilía, Mogí das Cruzes, Pira.
cicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, São José do Rio Preto e Sorocaba;



) - de 2' para 3': Batatais, Garça, Olimpia, Ourinhos e Tupã;
) - de l' para 2-: Adamantfna, Cajuru, Conchas Cruzeiro,' Dracena, Getulina,
a, Guararapes, Jales, Luééliaj Martinopolis, Mirassol, Nóva Granada, Novo Ho.

, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Pitangueiras, Pompeia, Porto Feliz, Sertãozinho,
bi e Votuporanga.

tigo 26 - A elevação de qualquer comarca a outra entrancia não confere pró.
ao respectivo juiz.'

arágrafo único - Quando promovido o juiz da comarca cuja entrancia tiver sido
da poderá pedir, no prazo de 10. dias, que ouvido o Tribunal de Justiça, .sua pro.;

se efetiva na comarCa onde se encontre. Se deferida a pretensão, expedirá o Go.
o competente decreto; e, independentemente da abertura de novo concurso, se.

rganizada outra lista de juizes para o preenchimento do cargo que continuou vago.

Artigo 27 - As serventias dos distritos criados por esta lei, bem como dos de.
em caso de vacancia poderão ser providas interinamente pelo Governador até o

· ento regular.

Parágrafo único - O serventuário interino de que trata êste artigo será reemo
ado, pelo titular que o suceder das despesas de instalação do respectivo cartÓrio.

Artigo 28 - Nas comarcas elevadas de 3' para 4- entrância, continuarão Os Dis.
'dores com as atribuições de Avaliador Judicial.

Artigo 29 - Ficam criadas as seguintes Varas:

a) - nas comarcas de Araçatuba, Araraquara, Assis, Barreto§l, Bauru, Catan.
a, Franca, Jundiai, Marília, Mogi Mirim, São Caetano do Sul, São Carlos, Taubaté
pã, uma Vara, que será denominaqa Segunda, passando a já existente a denomi.

•se Primeira devendo os titulos dos juizes destas comarcas ser apostilados pelo
etário da Justiça e Negócios do Interior;
b) - na comarca de Jundiaí, mais uma Vara, que será a Terceira, com compe.
a privativa para o processo e julgamento dos acidentes do trabalho e das con
nções penais e para processar as execuções criminais e respectivos incidentes.

iço de Juri (inclusive de imprensa e para os crimes' contra a econOmia), Serviço
Menores, bem como o de cumprimento das precatorias criminais.

c) - na comarca. de Piracicaba, uma Vara com competência privativa para o
sso e julgamento dos acidentes do trabalho, das questões trabalhistas e das con.

venções penais e para processar as execuções criminais e respectivos incidentes,
'ço do Juri (inelusive de imprensa e para os crimes contra a economia), Serviço

.Menores, bem como o de cumprimento das precatórias criminais.
d) - Na comarca. de Santo André duas Varas Criminais, com as designações da
eira e Segunda.

§ 19 - A competência das duas Varas a que se refere a alínea "a" dêste artigo
cumulativa,. cabendo, porém, à Primeira as atribuições do Juizo de Menores e

egunda, o Serviço do Jurí.

§ 29 - A Primeira Vara Criminal da Comarca de santo André caberá privativa.
ente a presidência do juri, execuções criminais e delitos de imprensa, à Seglmda Va.

Criminal da referida comarca caberá privativamente o Serviço de Menores.

§ s· - Os feitos em andamento nas comarcas cujas Varas são desdobradas serão
'stribuidos, sendo que entre as duas Vara das comarcas mencionadas na alínea "a"
te artigo a redistribuição se fará mediante sorteio, equitativamente, compensando.
os de competencia firmada.

Artigo 30 - Fica criada, na comarca de Ribeirão Preto, mais uma Vara, que se.
a Terceira, com competência privativa para os Serv~os do Juri de Menores, de
·stros Públicos e de acidentes do trabalho.

Artigo 31 - Fica criada, na comarca de Sorocabil. mais uma Vara, que será a
rceira, com competência privativa para o Serviço de" Menores, Serviço do Juri e .

·stros Públicos.
Artigo 32 - Fica criado, na comarca de Piracicaba, um Cartório Criminal

donará junto à 3' Vara criada pela presente lei.



á,ójünto à 3' Vara ora. criada.
'.. b) - o Cartório do á. Oficiô que funcionará junto às dua:a Varas de competência

!:'i!ctimulativa.

Artigo 34 - Fica criado na comarca de São José do Rio Preto um Cartório dos
Serviços Criminais, do Juri, de Meaores, -Corregedoria Permanente e Serviços Eleito.
rais da sede.

§ 1Q - O cargo de Escrivão será provido nos têrmos na Lei n. 819 (*), de 31 de
outubro de 1950.

§ 2' - Nos cargos de Escrevente serão aproveitados, obrigatóriamente, os atuais
que servem nos Cartórios da própria comarca, obedecendo"se o critério dos titulos
apresentados em concurso, feito perante o Juizo da 3- Vara, nos têrmos do artigo 20,
letra "a" da Lei n. 319, de 31 de outubro de 1950.

ArLigo 35 - Ao Juiz de Direito da 3- Vara da Comarca de São José do Rio Preto,
além das atribuições' mencionadas no artigo 29, letra "a", da Lei n. 2.456 (*), de 30
de dezembro de 1953, compete:

a) processar e julgar os inventários e arrolamentos, bem como as divisões e de.
marcações deles decorrentes;

b) extlrcer tôdas as atribuições relativas ao registro civil;
r) processar e julgar os desquites por mútuo consentimento e litigiosos;
d) processar e julgar as interdições;
e) nomear e remover tutores e curadores;
f) processar e ordenar o cumprimento de testamentos e condicilos;
g) processar e julgar os peàidos de subrogação de vinculas e questões referen-

tes a bem de fanúlia;
11) autorizar a venda, arrendamento, hipoteca de bens de menores e incapaze's;
i) processar e julgar as arrecadações de bens de ausentes e heranças jacentes;
j) processar e julgar os crimes e contravenções praticados por menores de 21

anos.

Artigo 36 - Fica extinto o cartório do 3" Oficio de Notas e Anexos da Comarca
de Monte Aprazivel.

Artigo 37 - Passa a ser de 20 anos o tempo de efetivo exercício em função pú
blica, para os efeitos do artigo 11 do Decreto lei n. 15.551 (*), de 23 de Janeiro de

,1946.

Artigo 38 - As divisas das Circunscrições do Registro de Imóveis das comarcas
de Presidente Prudente e São José do Rio Preto passam a ser as descritas no anexo
n. 4, que fica fazendo parte integrante desta lei.

Artigo 39 - Esta lei entrará em vigor a l° de Janeiro de 1959, revogadas as dis
posições em contrário.

DECRETO N. 34.668 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre relotação de cargo.

DECRETO N. 34.669 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1959
Tranfere para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Pau_

lo uma área de terreno pertencente à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei
roz", da Universidade de São Paulo.

DECRETO N. 34.670 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sôbre a desapropriação de glebas de terras situadas no municipio e comar_

ca de Bariri e destinadas à abertura da estrada de acesso à Usina Hidroelétrica de
Bariri.


