
LEI N' 22 de 02 de novembro de 1.989 
 
 

 DEFINE COMO ZONA DE EXPANSÃO 
URBANA À ÁREA DESTINADA À 
IMPLANTAÇÃO  DA NOVA CAPITAL DO 
ESTADO DO TOCANTINS. 

 
 

Art. 1º - Com a finalidade de permitir a implantação da Nova Capital do Estado 
do Tocantins, a área destinada a mesma é definida como "ZONA DE EXPANSÃO URBANA" nos 
termos da lei federal n' 6766 de 19 de de membro de 1979. 
 

Art. 2º - A área a que se refere o Art.1º desta Lei é a determinada pelos limites 
conforme descritos a seguir: 
 

LIMITES DA ÁREA URBANA 
 
                             A Área Urbana é limitada ao sul pela  cota 212 (cota estimada de inundação da 
futura barragem de Lajeado), a oeste pela referida cota 212 e pelo ribeirão Água Fria até  a Avenida 
m3, seguindo pela Avenida m3 até a Rodovia TO 134,seguindo então pela Rodovia TO 134 (limite 
leste) até a cota 212 (limite sul) onde teve inicio esta discriminação. área de 11.000.000 ha. 
 

LIMITES DE ÁREA  DE EXPANSÃO URBANA 
 

Área Sul - A área de expansão urbana sul limita-se a oeste e a norte pela cota 212 
(cota estimada de inundação da futura barragem Lajeado), a leste pela Rodovia TO 134 e a sul pelo 
limite do município de Palmas, indo até a cota 212 onde teve inicio esta discriminação. Área  
4.869.000 ha. 
 
                            Área Norte - A área de expansão norte limita-se a oeste e a norte pela cota 212 
(cota estimada de inundação da futura barragem Lajeado), a leste pela Rodovia  134 até o encontro 
com a Avenida  m3, seguindo por esta até  o Ribeirão Água Fria , indo então até a cota 212 onde 
teve inicio esta descriminação. Área de 4.625.000 ha. 
 
                            Artigo 3º Esta lei entrará  em vigor na data  de sua publicação, revogados  as 
disposições em contrário. 
 
                            GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARUSSU DO PORTO , 
aos dois dias  do mês de novembro de mil novecentos  e oitenta e nove. 
 
 

FENELON BARBOSA SALES 
Prefeito Municipal 


