
  

                Casa dos Conselhos - Rua Oliveiros de Souza, 45 - Centro - Telefone: 31-3769-2639. 

                         E-Mail- cmslafaiete@yahoo.com.br / BLOG- www.cmslafaiete.blogfacil.net 

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. 013, 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 População coberta pela Atenção Básica tendo 

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

equipes igual a 28, essas Equipes ESF Equivalente a 73,28% da 

população, e; 

 

Considerando que a portaria 154 republicada em 04 de março de 

2008, cria os Núcleos de Apoio à Saúde da família- NASF, e; 

 

Considerando que cada núcleo possui uma equipe composta por 

profissionais de diferentes áreas de conhecimento que vai atuar em 

parceria com os profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF, e; 

 

Considerando que cada NASF atenderá a 08(oito) ESF, e;  

 

Considerando que a implantação do NASF irá ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, bem como a 

resolutividade, abrangência, territorialização, regionalização e ações da 

Atenção Primaria à Saúde no Município. 

  

 

O Conselho Municipal de Saúde Resolve: 

 

Aprovar que o Município de Conselheiro Lafaiete, a partir desta data 
tenha 04(quatro) NASF. 
 

Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Cláudio Mauricio dos Santos Souza 

        Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete 


