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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

São Lourenço, 29 de outubro de 2019. 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS, por sua 

Diretoria, na forma dos arts. 32 e 33 do seu Estatuto, presta esclarecimentos sobre as recentes 

notícias relativas ao Município de São Lourenço. 

O CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS esclarece que o Consorciado (Município de São Lourenço) 

está inadimplente a mais de 100 ( cem) dias, inadimplência essa que atinge faturas de 

credenciamento (refere-se a exames, consultas e procedimentos especializados realizados por 

prestadores de serviços credenciados que atendem à população de São Lourenço) e as faturas 

de rateio (refere-se a cobertura dos custos administrativos da associação de direito público. 

O débito do Município de São Lourenço atinge, hoje, a quantia de R$ 407.837,04 

( quatrocentos e sete mil oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos), conforme dados 

contábeis e financeiros levantados. 

É amplamente sabido que o CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS contribui para a redução das 

demandas de saúde, sendo pilar de sustentação de sua existência a fiscalização constante para 

que os prestadores credenciados sempre recebam pontualmente. 

Apesar das diversas tentativas de solução administrativa e amigável da questão, a negociação 

foi rejeitada, assim, na forma do arts. 5º e 8º da Lei Federal nº 11.107/2015 e art. 41 do 

Estatuto, será convocada assembleia para fins de apreciação de exclusão do Município de São 

Lourenço, viola as regras da associação e gera prejuízos, perdas e danos ao CIS CIRCUITO 

DAS ÁGUAS. 

O CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS, por meio da Diretoria, também solicitou posicionamento 

do Município de São Lourenço sobre a manutenção das unidades alvo de contratos com a 

associação (UAF, CEO, DST, CEAE, CAPS) para fins de adequação administrativa. 
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