
LEI Nº 554 
DE 15 DE JUNHO DE 2010 

 

 
Estabelece os limites urbanos do Distrito de 

Conceição do Coité. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a presente 

 

 

LEI.: 
 

 

Artigo 1° - Ficam estabelecidos os pontos do Perímetro Urbano de Conceição do 

Coité: 

 

I. Parque de Exposição (inclusive), coordenadas -39,2713 e -11,5495, em reta até 

II. Barragem do Tanque do Governo (inclusive), coordenadas -39,2733 e -11,5546, em 

reta até 

III. Estação da Coelba (inclusive) na BA 409, coordenadas -39,2626 e -11,5700, em reta 

até 

IV. Fundos do Loteamento Cidade Jardim (inclusive loteamento), coordenadas -39,2516/-

115655  a  -39,2479/-11,5664,desta em reta até 

V. Posto de combustíveis (inclusive) na BA 409, coordenadas -39,2529 e -11,5730, em 

reta até 

VI. Fabrica Via Uno (inclusive), coordenadas -39,2590 e -11,5720, em reta até 

VII. Igreja Assembléia de Deus (inclusive) na estrada para Pinda, coordenadas -39,2656  e  

-11,5753, em reta até 

VIII. Chácara de Argemiro de Aroeira (inclusive), no riacho do Martim, coordenadas -

39,2720  e  11,5789, em reta até 

IX. Poste da Coelba nº 1120015898, na estrada para Aroeira no final do corredor que liga 

o Riacho do Martim a Estrada de Aroeira, coordenadas -39,2769 e -11,5805, em reta até 

X. Poste da Coelba nº 4500069111, no final do corredor que liga a estrada de Aroeira à 

Estrada dos Bois, coordenadas -39,2781 e -11,5815, em reta até 

XI. Sede da antiga chácara de Deda Ramos (inclusive), na estrada de Joazeiro, 

coordenadas -39,2827 e -11,5792, em reta até 

XII. Sede da chácara de Deraldo Ramos (inclusive), na estrada do Cantinho, coordenadas -

39,2914 e -11,5755, em reta até 

XIII. Sede da antiga chácara de Dantas (exclusive), na BA 120 Conceição do Coité/Riachão 

do Jacuípe, coordenadas -39,3033 e -11,5741, em reta até 

XIV. Matadouro Municipal (exclusive), coordenadas -39,3057 e -11,5719, em reta até 



XV. Sede da Chácara de José Firmino (exclusive), na estrada para São João, coordenadas -

39,3104 e -11,5675, em reta até 

XVI. Tanque do Poção (inclusive), coordenadas -39,3035 e -11,5621, em reta até 

XVII. Torre da Radio Sisal (inclusive), coordenadas -39,3031 e -11,5565, em reta até 

XVIII. Chácara de Eurico Sampaio (inclusive), na estrada para tanque de terra, coordenadas -

39,2938 e -11,5548, em reta até 

XIX. Motel Oásis (inclusive), na BA 120 Conceição do Coité/Retirolândia, coordenadas        

-39,2931 e -11,5525, em reta até 

XX. Chácara de Emério Resedá (inclusive), coordenadas -39,3015 e -11,5423, em reta até 

XXI. Poste da Coelba nº P063597, coordenadas -39,3087 e -11,5414, em reta até  

XXII. Poste da Coelba nº P063613 na estrada para Tanque de Terra, nos fundos do terreno 

das Casas Populares, coordenadas -39,3091 e -11,5397, em reta até 

XXIII. Motel Delirius (inclusive), coordenadas -39,3057 e 11,5371, em reta até 

XXIV. Motel Ferrari (exclusive), coordenadas -39,3012 e -11,5391, em reta até 

XXV. Poste da Coelba nº P045105340 no Bico de Ferro da estrada do Açude, próximo à 

Chácara de Alonso, coordenada -39,2907 e -11,5500, em reta até 

XXVI. Fábrica Piatã na Chácara de Antonio Galego (inclusive), coordenadas -39,2898  e -

11,5491, em reta até o Parque de Exposição. 

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Conceição do Coité, 15 de junho de 2010. 

 

 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 


