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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. 012, 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; 

 

 Considerando que Resolução SES/MG nº 3669 de 20 de fevereiro 

de 2013 – Estabelece as normas gerais de adesão, execução, 

acompanhamento, controle e avaliação do processo de concessão do 

incentivo financeiro do Programa Estruturados Saúde em Casa: 

Capítulo IV Art. 21 §1º - Excepcionalmente, os municípios poderão 

solicitar revisão das metas mediante apresentação de justificativa e 

aprovação do Conselho Municipal de Saúde e apresentar em CIR no mês 

de abril, e; 

Considerando que População coberta pela Atenção Básica tendo 

como referência 3.000 pessoas por equipe de ESF, sendo hoje o nº de 

equipes igual a 24, essas Equipes ESF Equivalente – 0,72 (Fornecido pela 

SRS) com uma População Local: 117.562, e; 

 

Considerando que Indicador atual: 63,08 é a Meta pactuada em 

CIR: 70,62%, e; 

 

Considerando que a proposta para alcance das metas em 2013 é a Abertura 

de mais 4(quatro) equipes sendo: uma equipe na UBS Bellavinha, uma no 

PSF Linhazinha e uma no PSF São Benedito e a 4ª Equipe  na UBS 

Progresso, o indicador que será alcançado com novas equipes = 73,28% , 

e; 

 Considerando que Secretario Adjunto Roberto Santana Batista 

Lisboa, garantiu a colocação de um quadro com o nome do medico, o dia 

da semana e as horas em que este profissional estará atendendo em cada 

unidade de ESF, e; 

Considerando que o Secretario Municipal de Saúde Wagner Costa 

Coelho e o Secretario Adjunto Roberto Santana Batista Lisboa garantiram 

na plenária que já possui as 04(quatro) equipes de ESF prontas, e que este 

aumento não afetara o gasto na Dotação Orçamentária da saúde. 

 

O Conselho Municipal de Saúde Resolve: 

 

Aprovar a abertura de mais 04(quatro) ESF, passando de 24 para 28 
equipes de ESF. 
 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

                           Cláudio Mauricio dos Santos Souza 

        Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 


