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Actos do Poder Executivo
DECRETO
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Novembro
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4495

3.° Direito de desapropriação dos terrenos, prédios e bemfeitorias de domínio particu'ar, conforme fôr necessário para a
construcção das linhas férrea", estações e officinas, como também
das quedas de agua que possam ser aproveitadas para o fornecimento de força, no caw de ser preferida a tracção electrica.

2156

III

Os estudos definitivos da linha tronco, a que se refere a
clausula I, isto é, da linha de Pindamonhangaba aos Campos
do Jordão, serão executados por pessoal a serviço do Governo,
Approva as clausulas para const"ucção, uso e goso da estrada
tenlo em vista a tracção a vapor e um systema mixto constie ramal férreos a que se refere a Lei n. 1265 A, de 28
tuído por trechos de simples adherencia e trechos de cremaãe Outubro de 1911,j
lheira na subida da serra.
No fim de cinco ( 5 ) annos contados da inauguração do
O Presidente do Estado de São Paulo,
trafego na linha, cuj s estudos fijam a cargo do Governo, os
Tendo em vista a L e i n. 1.265-A, de 28 de Outubro de
contractantes restituirão ao Thesouro do Estado a quantia que
1911,
fôr despendida com os mesmos estudos, até o mvximo de 6 0
Decreta:
contos.
Artigo 1.° Ficam approva las as clausulas que com este
Constarão taes estudos dos seguintes documentos :
baixam, assigntdas pelo Secretario de Eitado dos Nagocios da
I. " PUnta de projecto na escala da 1/2000, em que o
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, para a construcção,
traçado deverá ser indicado por uma linha vermelha e a conuso e goso da estrada e ramal férreos, de bitola de 1 metro e
tracção a vapor ou eléctrica, concedidos aos drs. Emilio Mar- ; figuração do terreno representada por curvas de nivel equidistantes de dois metros; além disso, numa zona de oitenta mecondes Ribas e Victor Godinho, pela L e i n. 1.265-A, de 28 de
tros, pelo menos, para cada lalo, os camp:s, mattas, terrenos
Outubro do corrente anno, a primeira ligando a cidade de P i n pedregosos e, sempre que fôr possiyel, as divisas de propriedamonhangaba aos Campos do Jordão, nas immediações d i V i l l a
dades particulares, as terras devolutas e as minas serão alti
Jaguaribe, e o segundo partindo do pont
maia con7eniente
desenhadas.
dessa linha e terminando nos limites deste Estido com os de
Minas Geraes, passando pelo município e cidade de São Bento
Nessa planta serão indicadas as distancias kilometrica?,
do Sapucaby,
contadas no ponto de partida da estrada de ferro, a extensão
dos alinhamentos rectof, e bem assim as extremidades, o desenArtigo 2.° Si, dentro do prazo da seis meze3 a contar da
volvimento, o raio e o sentido das curvas.
presente data, não fôr assignado pelos concessionários, na Se2 ° Perfil longitudinal, nas escalas de 1/2000 para as distancretaria da Agricultura, Commercio e Obras Publicas deste E s cias horizontaes e 1/200 para as alturas, mostrando o terreno
tado, o contracto, do qaal deverão faz ir parte as clausulas
natural, as plataformas dos cortes e ate ros . Deverão constar
mencionalas, considerar-se-á caduca a concessão, com todos os
do mesmo as distancias kilometricas a partir da origem da linha
seus favores, indereadentema te d3 interpelação ou acção j u a extensa o e as porcentagens das rampas e contra-rampas, a
dicial e sem indemnização alguma aos c incessionarioe.
txtensão dos alinhamentos rectos, o desenvolvimento, o sentido
Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 21 de
e o raio das curvas,
Nivembro de 1911.
No sentido longitud nal e na planta do projecto será i n M . J . ALBUQUERQUE LIN3
dicada a posição das estações, paradas, ebras de arte e vias de
A . D B PÁDUA S A L L E S
communicsção transversaes.
3.° Perfis transversaes, na escala conveniente e em numero
bastante para o calculo do movimento de terras.
4. ° Projectos präliminares e ditos de caracter geral, conClausulas a que se refere o Decreto n. 2156, de ttituindo
typos referentes uns e outros a todas as obras de arte
21 de Novembro de 1911
necessárias para estabelecimento da estrada, estações e depencias e supprimento de agua ás locomotivas.
I
Estes projectos compor-se-ão de projecções horizontaes e
verticaes e de secções longitudinais e transversaes.
O Governo do Estado de São Paulo, ex v i da Lei n. 1265-â>
5.° Desenhos dos trilhos e accassarios, em grandoza de
de 28 de Oatub'0 de 1911, contracta com os drs. Emilio Marexecução.
condes Ribas e Victor Godinho, ou empresa que os mesmos or6. ° Desenhos ou estampas de catálogos das fabricas que
ganiza-em, a construíçao, uso e goso de uma estrala de ferro
mostrem os typos de locomotivas, carros de passageiros e outros
de bitola de 1 metro, ligando a cidade de Pindamonhang&ba
vehiculos componentes do material movei.
aos Campos do Jordão, nas immediaçõ s da V i i l a de Jaguaribe,
7. ° Plantas de todas as propriedades que fôr necessário
com um ramsl que, partindo do ponto mai3 conveniente dessa
adquirir por meio de desapropriação.
linha, vá terminar nos limito; do Estado de São Paulo com o
8. ° Relação das pontes, viaduetoa, pontilhões e boeiros com
de Minas Geraes, passando pelo muaicipio e cidade de São
a3 principaes dimensões, pos ção na linha, systema de construBento do Sapuiahy.
cção e quantidades de obras.
II
9.° Tabeliã da quantidade das escavações necessárias para
execução do projecto, da qual constem a classificação provável
São concedidos, para os fins desta contracto, os seguintes
e as distancias medias do transporte.
favores:
10. Tabeliã de alinhamento, com a extensão das tangen1. ° Garantia de juros de 6 °/ ao anno, pelo espaço de
tes e o desenvolvimento das curvas, porcentagens e extensão
t inta annoB, até o máximo de quatro m i l contos de réis
das declividades.
(4.000:000$030) sobre o capital que fôr realmente empregado
II. Cadernetas authenticas das notas de operações feitas
na construcção da estrada de ferro de Pindamonhangaba aos
no terreno.
Campos do Jordão ;
12.
Tarifa de preços elementares e tabeliã de preços
2. ° Privilegio de zona de quinze kilometros para cada
compostos em q ie se basear o orçamento.
lado do eixo, tanto da linha quanto do ramil de que trata a
13.
O orçamento da de;pesa total com o estabelecimento
clausula I , pelo espaço de sessenta annos, cantados da data da
da estrala, abrangendo :
assignatura do presente contracto, respeitados os direitos de
I Estudoä definitivos e locação;
terceiros ;
DB

21 D B NOVEMBBO D E 1911

0

-

5

