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LEI Nº 106/2016 
São Miguel do Tocantins, 15 de março de 2016. 

 

“Dispõe sobre delimitação do perímetro 

urbano da cidade de São Miguel do 

Tocantins e dá outras providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São Miguel do 

Tocantins, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1º. - Fica delimitado o perímetro urbano da cidade de São Miguel do 

Tocantins, nos conformes dos seguintes limites e confrontações: Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice M-01 de coordenadas 5°33'13.52"S e 47°35'32.63"O, situado 

na GROTA DO ZÉ GROSSO; deste, segue em reta na distância de 1474m até o M-02 

de coordenadas 5°32'47.10"S e 47°34'52.72"O; deste, segue em reta, na distância de 

954m, até o M-03 de coordenadas 5°32'42.42"S e 47°34'21.97"O; deste, segue na 

distância de 1263m até o M-04 de coordenadas 5°32'58.52"S e 47°33'44.28"O; deste, 

segue em reta, na distância de 312m até o M-05 de coordenadas 5°33'6.14"S e 

47°33'37.53"O situado na RODOVIA TO-126; daí segue por esta na distância de 

1900m até o M-06 de coordenadas 5°33'10.11"S e 47°32'36.82"O; deste, segue na 

distância de 440m até o M-07 de coordenadas 5°32'55.79"S e 47°32'36.11"O; deste; 

segue em reta na distância de 191m até o M-08 de coordenadas 5°32'49.83"S e 

47°32'34.10"O; deste, segue na distância de 660m até o M-09 de coordenadas 

5°32'28.29"S e 47°32'34.50"O; deste segue na distância de 157m  até o M-10 de 

coordenadas 5°32'28.13"S e 47°32'29.38"O; deste segue na distância de 895m até o M-

11 de coordenadas 5°32'21.99"S e 47°32'1.01"O; deste segue na distância de 321m até o 

M-12 de coordenadas 5°32'23.09"S e 47°31'50.63"O situado na RUA GETÚLIO 

VARGAS do RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL; daí segue pela referida rua na 

distância de 1084m até o M-13 de coordenadas 5°32'24.51"S e 47°31'16.22"O situado 

na RUA SÃO MIGUEL do mesmo residencial; deste segue pela referida rua na 

distância de 215m até o M-14 de coordenadas 5°32'31.46"S e 47°31'15.77"O; deste, 
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segue em reta, na distância de 1061m, até o M-15 de coordenadas 5°32'24.13"S e 

47°30'42.12"O; deste segue em reta na distância de 1174m até o M-16 de coordenadas 

5°31'52.28"S e 47°31'3.30"O situado na ESTRADA BOCA DA BARRA; daí segue por 

esta na distância de 1636m até o M-17 de coordenadas 5°31'31.31"S e 47°30'16.92"O 

situado na margem esquerda do RIO TOCANTINS; deste segue pela margem 

esquerda do rio na distância de 5283m até o M-18 de coordenadas 5°34'8.03"S e 

47°29'8.61"O; deste, segue em reta na distância de 1630m até o M-19 de coordenadas 

5°34'9.37"S e 47°30'1.63"O; deste, segue em reta, na distancia de 610m até o M-20 de 

coordenadas 5°33'49.45"S e 47°30'1.76"O situado na RODOVIA TO-126; daí segue 

pela referida rodovia na distância de 1572m até o M-21 de coordenadas 5°33'36.66"S e 

47°30'51.18"O; deste segue em reta na distância de 1562m até o M-22 de coordenadas 

5°32'49.24"S e 47°31'10.43"O situado na GROTA DO ZÉ GROSSO, segue por esta até o 

M-01, ponto inicial. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 

calculados no plano de projeção em Graus, Minutos e Segundos. 

Art. 2°. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à expansão 

geográfica de sua área urbana nos conformes das necessidades, precipuamente para 

o desenvolvimento e atendimento dos pleitos à bem dos seus Munícipes e da região. 

Art. 3°. – Revoga-se na íntegra a Lei nº 79/13 de 19 de julho de 2013. 

Art. 4º. - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 

aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de 2016. 

 
 

 

 

 

FRANCISCO DE SOUSA LOPES 

Prefeito Municipal 


