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,Estebeleceo Plano Rodov1ario Municipal

A • • __._

A Caroara Munlclpal de Sao Joao Nepomuceno decreta e eu sancio-no a seguinte le1:- ~
Art~ 12 - O Plano Rodoviário do Município de são João Nepomuce

- no constitui-se das seguintes rodovias municipais (R.M.), descritas no
mapa anexo, que desta, em cópia, fica fazendo parte integrante:-

R.M.l : na séde do ~mlicfpio às divisas do município de Rio No
vo, numa extensao de ~3 quilometros;

R.M.2 - Da sede do município às divisas do município de Desco-
berto, numa extensãe de 6 quilômetros;

R.M.3 - Da séde do município às divisas do município de Bicas,
numa extensão de 22 quilômetros;

R.M.4 - na séde do municípióàs divisas do município de Leopol
dina, numa extensão d~ 20 qUilô~e~r?s;, . (

R.M.5 -'Da sede do munlclplo as dlvisas do municlpio de Guara-
rá,passando em Taruaçu, numa extensã,o de 34 quilômetros;

R.M.6 - Da sede do município ao distrito de Roça Grande, numa
extensão de 1 quilôme~ros; " ,~.

, R.M.1 - Da sede do municipi2 as divisas ge Rio Novo, passando
pelo Corrego de Santa1)a, numa extensao,de 12 quilometros;

, R.M.8 - Da sede do município_as divisas d~ Rio Novo, passando
-pelo Nucleo Carlos Al,!es, numa extensao d~ 12 quilometro'::'i;

R.H.9 - Da'sede do municlpio ao povoado de Araci, margeando o
rio Novo, na divisa de D~scoberto, numa extensão de 12 quilômetros;

R.M.lO - Da séde do mugicipio ao P2voado de Araçl, passando p~Ia serra dos Damas, numa extensao de 8 quilometros;
, R.M.Il - Da séde à serra dos Damas, numa extensão de 6 quilôm~

tros;
a séde do município à Va'rgem Grande, numa extensão deR.A.12 -

12 quilômetros;
R •• 13 - Da

Bento, numa extensão
R.H.14 - De

séde do município à Vargem Grande, passando por são
de 12 quilômetros;
Roça Grande a Rochedo, numa extensão de 8 quilôme-

tros;
tensão

(R.M.15 - De Roça Grande a Taruaçu, passando por/ltul, numa ex-
de 28 quilômetros; ,

R,M.16 - De Roça Grande a divisa de Leopoldina, passando por A-
raci, numa extensão de 13 uilômetros;

R.M.17 - De Rochedo às divisas de Guarará, numa extensão de 12
quilômetros;

R.l.f.18- De
~•• 19 - De

ra, numa extan~ão de
R.;_.20 ... De

Rochedo à Cachoeira, numa extensão de 1 quilômetros;
RochedoAa Bicas, passando pela estrada antiga da se~
11 qul10metros;
Rochedo a Carlos Alves, numa extensão de 12 quilôme-

tros;
R.i4.2l - De car í.os Alves até a esürada para Rio Novo (R.H.l),

numa extensão de 1 quilômetros;
R.M.22 - De Carlos Alves a Machados, numa extensão de 18 quilô-

métros; ,
R.M.2~ - De Carlos Alves a divisa de Juiz de Fora, numa exten-

são de 12 quilometros;
R.M.24 - De Carlos Alvas à divisa. de Go í ana , numa extensão de

3 quilômetros; ,
. R.M.25 - De Carlos Alves a divisa de Bicas, passando por Macha-

dos, com 2Ü quilômetros de extensãoi .•
R~M.26 - De Vargem Grande a F1horesta, numa extensao de 5 qUilô-

metros;



,
R.::.2.7 - :)e Itui a divisa de Argirita de Leopoldina, m a ex-

tensã e quilômetros; ,
R.:_.Z8 - De' Itui a divisa de Piacatuba de Leopold na, numa ex-

tensão de 10 quilômetros; , .
R~M.Z9 - De TarUaçu a divisa de Guarará, numa extensão de 6

quilômetros;' ,
R.M.30 - D~ Tarua~~ à div!sa de Guara~á, passando pela fazen-

da S. Joaquim e Cafes, numa extensao de 6 quilometros;
R.M.~l - De Taruaçu a Itui, passando pelo Cruzeiro, numa exten

são .ds 8 quilometros; .-
M.G.Z2 - Estrada estadual de Itabira a Sapucaia (RJ);
B.R.32 - Estrada federal dê Campos .•(RJ) a Araraquara (SP);
Trecho da rodovia federal de S. Joao Nepomuceno a Bicas.,Art. Zº - O sistema rodoviario municipal, a que se r~ere o ar-

tigo anterior, se integra das rodovias municipais (R.M.) que mais de pe~
to in.teressam às atividades econômicas, administrativas, culturais e so-
ciais desta Comuna, devidamente entrozado às rodovias estaduas e federais
que cortam ou co~rão este Município.

§ lQ - Tôdas as rodovias municipais (R.H.) constantes do plano,
serão cons~rvadas, melhoradas e r~construidas ~ela administração munici-
pal, atraves da execuçao 9rçamentaria do Munic~pio e com os recursos prQ
venientes do Fundo Rodoviario Nacional.

§ ZQ - Enquanto não forem definitivamente incorporadas às rêdes
rodoviária.s federal e estadual, os trechos das rodovias atualmente cons-
truidos dentro do munic1pio serão também conservados pelo Govêrno Huni-cipal •.

Art. ~Q - O pl~no rodoviário municipal, a que se refere a pre-
sente lei, seraobrigatoria e rigorosamente observado pela administração
local, não podendo ser alterado na sua estrutura essencial, devendo as
modificaçges_de ~inúcias, depois de aprov.das pelo D~partam~nto competen-
te, como orgeo tecnico, serem submetidas a deliberaçao da Camara Munici-
pal"

Irt. 4º - Revogadap as disposiçõeê em contrário, entrará a pre-
sente lei em vigor na data de sua publicaçao.

Mando, portento, a todas as autoridades a quem o cumprimento e
execução desta lei pertenc;erem, que a cumpr-am e façam cumprir tão intei-
ramente como nela se contem.

A Dado e passado ~esta cidade de são João Nepomuceno aos onze dias
do mes de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete.'
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