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LEI Nº 10.203  

 
Altera dispositivos da Lei nº 10.031, de 23 de agosto de 2006 
e dá outras providências. 

 
O Povo do Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, por 

seus representantes na Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1° - A Lei nº 10.031, de 23 de agosto de 2006, que autoriza 
a criação e a composição da estrutura organizacional do PROETI – Programa de Educação em 
Tempo Integral passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art.1º - (...) 
 
(...) 
 
Art. 4º - Para atender ao referido Programa, fica o Poder 

Público Municipal autorizado a locar espaços físicos das seguintes instituições: Uberaba 
Tênis Clube, Clube Sírio Libanês de Uberaba, Nacional Futebol Clube, Uberaba Sport Club, 
associação Esportiva e Cultural de Uberaba, Clube Atlético Uberabense, Independente 
Atlético Clube, Associação Atlética Merceana e Esporte Clube Fabrício.(NR=NOVA 
REDAÇÃO) 

 
(...) 
 
Art. 8º - (...) 
 
§ 1º - (...) 
 
(...) 
 
IV – Coordenador de Modalidades.(AC=ACRESCENTADO) 

 
(...) 
 
Art. 12–A - Ao cargo de Coordenador de Modalidades 

compete:(AC) 
 
I – coordenar o cumprimento de todas as atribuições e a 

execução de todas as atribuições e a execução de todas as atividades relacionadas à 
modalidade sob sua coordenação; 

 
II – coordenar todos os professores e estagiários responsáveis 

pela formação dos alunos inscritos na modalidade sob sua coordenação; 
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III – organizar, controlar e manter os estoques de materiais 
necessários para o bom desenvolvimento das atividades referentes à modalidade sob 
coordenação; 

 
IV – promover permanentemente o acompanhamento e a 

avaliação qualitativa e quantitativa dos serviços prestados pela modalidade em questão; 
 
V – promover a integração entre alunos da modalidade dos 

diversos núcleos; 
 
VI – promover a capacitação continuada de todos os 

professores e estagiários; 
 
VII – levantar e executar cronograma de atividades necessárias 

para a realização de eventos referentes à modalidade; 
 
VIII – preparar relatórios parciais das atividades desenvolvidas 

no âmbito de atuação; 
 
IX – executar outras tarefas e atividades correlatas, compatíveis 

com  a natureza do cargo.”  
 
Art. 2º - O Anexo da Lei nº 10.031, de 23 de agosto de 2006, 

que autoriza a criação e a composição da estrutura organizacional do PROETI – Programa de 
Educação em Tempo Integral passa a vigorar com o seguinte acréscimo: 

 
ANEXO 

 
DENOMINAÇÃO QUANTIDADE REMUNERAÇÃO 

... ... ... 
Coordenador de 

Modalidades(AC) 
05 R$ 980,00 

... ... ... 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Uberaba (MG), 21 de agosto de 2007. 
 
 
Dr. Anderson Adauto Pereira 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
João Franco Filho  
Secretário Municipal de Governo  



 
Câmara Municipal de Uberaba 

O progresso passa por aqui 
(Cont. da Lei n.º 10.203 – fls.3)  

Praça Rui Barbosa, 250 – Centro – PABX: (34)3318-1700 – FAX: (34)3318-1755 – CEP 38010-240 
www.camarauberaba.mg.gov.br – camarauberaba@camarauberaba.mg.gov.br 

 
 
 
 
José Vandir de Oliveira 
Secretário Municipal de Educação e Cultura 
 
 
 
 
Samir Messias de Freitas 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 
 
 
 
 
Rômulo de Souza Figueiredo 
Secretário Municipal de Administração 
 


