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Estado de Minas Gerais 
 

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

 

LEI Nº 9.152 

 

Acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei n.º 7.998 que dispõe sobre a criação 

do �Projeto Bem de Rua Bom de Bola� no Município de Uberaba, 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. Acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei n.º 7.998 que dispõe sobre a 

criação do �Projeto Bem de Rua Bom de Bola� no Município de Uberaba, renumera o parágrafo único para 

§3º, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
�Art. 1º. (...) 

 

§1º. O projeto �Bem de Rua Bom de Bola� terá como atividade educacional-

recreativa o futebol de campo e de salão, o basquete e o vôlei. (AC = acrescentado) 

 

§2º. Para o desenvolvimento do projeto a que se refere esta Lei, serão utilizados 

os campos e quadras poliesportivas dos logradouros, autorizado o Executivo a celebrar convênios com a 

iniciativa privada para expansão das atividades específicas no parágrafo anterior em propriedades destes. 

(AC) 

 

§3º. A estrutura de que trata o caput será composta de 02 (dois) Coordenadores, 

10 (dez) Assistentes de Coordenadoria, 20 (vinte) Monitores e 20 (vinte) Instrutores, com símbolos salariais 

correspondentes ao Quadro de Salários do Município de Uberaba � Lei Complementar nº 85/97 e Lei 

Municipal nº 3.791/88, constantes do Anexo I desta Lei. (NR = nova redação)� 

  

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário. 

 
 
Uberaba (MG), 09 de março de 2004. 
 

 
 

Dr. Marcos Montes Cordeiro 

                                          Prefeito Municipal 
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