
 
Câmara Municipal de Uberaba 

Estado de Minas Gerais 
 

Doar sangue não é só um ato de amor ao próximo, é um ato de amor à vida. 

LEI Nº 8.015 
 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 6.679,de 29 de maio de 

1998, alterada pelas Leis Municipais nºs 7.396, de 24 de 

março de 2000 e 7.868, de 22 de fevereiro de 2001, e 

contém outras disposições. 

 

O Povo do Município de Uberaba, estado de Minas Gerais, 
por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º. O art. 2º da Lei Municipal nº 6.679, de  29 de maio de 
1998, alterada pelas Leis Municipais nº

s 7.396, de 24 de março de 2000 e 7.868, de 22 de 
fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, com a respectiva redação: 

 
�Art. 2º. ................................................................ 

 

§1º. Ficam estendidos aos servidores investidos nos 

casos de que trata o �caput� do art. 2º, as vantagens previstas pela Lei Municipal nº 6.792, 

de 28 de agosto de 1998 e Decreto Municipal nº 381, de 19 de abril de 2001. 
 

§2º. Os Agentes Comunitários são pessoas da própria 

comunidade e atuarão na unidade territorial de cada equipe.� 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2001, revogadas as disposições em contrário. 
 
Uberaba(MG), 13 de agosto de 2001. 
 
 

Dr. Marcos Montes Cordeiro 

Prefeito Municipal 
 
 
Marco Túlio Oliveira Reis 

Secretário de Governo 
 

 

Dr. Fahim Miguel Sawan 

Secretário de Saúde 
 

 

Tarquilino Teixeira Neto 

Secretário da Fazenda 
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