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CMSCL 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
Criado em o5 de setembro de 1991 pela lei nº. 2.979/91 e atualizada 

em 06 de junho de 2006 pela lei nº. 4858/06 
 
              Resolução Nº. 011, de 10 de abril de 2013.  

 
         O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 

(CMSCL), em sua Ducentésima Quadragésima Primeira (241ª) Reunião 

Ordinária, realizada no dia 10 de abril de 2013, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº. 

4858, de 06 de junho de 2006, e pela Lei Federal Nº. 8080, de 19 de 

setembro de 1990, e pela Lei Nº. 8142, de 28 de dezembro de 1990, e; 

 

 Conforme Resolução SES/MG nº 3669 de 20 de fevereiro de 2013, 

o indicador de Razão de Exames citopatológicos do colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária 

fazem parte do objetivo estratégico Rede Vivia a Vida que tem por 

objetivo, entre outros, a redução da mortalidade por neoplasias, e; 

 

Considerando que a fórmula de cálculo é o nº de exame 

citopatólogicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do 

colo do útero na faixa de 25 a 64 anos nos últimos 12 meses, dividido por 

1/3 da população feminina residente na faixa etária, e; 

 

Considerando que atualmente é pactuada em CIR e homologada 

pela CIB a Razão de 0,18, e; 

 

Considerando que Proposta para alcance das metas em 2013 é a 

alteração do indicador para a meta de Pactuação em CIR igual à Razão de 

0,40, e; 

 

O Conselho Municipal de Saúde Resolve: 

 

Aprovar a alteração do Indicador para meta de Pactuação em CIR, a 
Razão de 0,18 para 0,40. 
 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

 

 

                           Cláudio Mauricio dos Santos Souza 

        Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 


