Regulamento dos Recursos
Administrativos
Vigente a partir de 02/02/2018

((Aprovado na 99ª Reunião do Conselho Deliberativo de
02/02/2018.Vigente a partir desta data)
Art. 1º – Este Regulamento tem por ﬁnalidade estabelecer regras para
interposição de Recurso Administrativo, por parte dos beneﬁciários e ex-beneﬁciários titulares ou seus representantes
legais à Cemig Saúde, contra decisões tomadas no âmbito
administrativo, no que se refere aos planos assistenciais.
I – O protocolo de Recurso Administrativo somente ocorrerá
se a demanda já tiver sido avaliada pelos canais de relacionamento da Operadora em primeira instância: Atendimento e
em segunda instância: Ouvidoria.

§1º – Caso o recurso seja encaminhado via e-mail, através da caixa
da Ouvidoria, todos os documentos complementares poderão ser encaminhados também via e-mail.
§2º – Somente após a autorização do recorrente, referida no
Art.3º, IV o recurso será analisado.
Art. 3º – O recurso deverá conter, no mínimo:
I – Nome do titular;
II – Razões do recurso;
III – Comprovação de negativa de provimento no âmbito administrativo;
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Art. 2º – O recurso deverá ser interposto, perante a Ouvidoria, preferencialmente em formulário especíﬁco da Cemig Saúde.
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II – Beneﬁciários ou ex- beneﬁciários titulares e seus representantes legais, poderão recorrer formalmente ao Conselho
Deliberativo, desde que cumpridos os demais ritos regulamentares.

IV – Autorização do beneﬁciário titular ou seu representante legal
para acesso a toda a documentação inerente ao recurso
que esteja de posse da Cemig Saúde e aquela sujeita ao
sigilo médico, tais como relatórios médicos, resultados de
exames, laudos periciais, dentre outros, quando for o caso;
V – Assinatura do recorrente ou do seu representante legal.
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Art. 4º – Após protocolizados, a Ouvidoria terá 10 (dez) dias úteis
para análise e encaminhamento dos Recursos Administrativos
à Diretoria Executiva, com parecer baseado em toda a documentação pertinente ao pleito apresentado à Cemig Saúde
pelo recorrente, assim como as informações técnicas auxiliares na decisão.
Parágrafo único – Todos os recursos, após manifestação da Diretoria
Executiva, serão pautados para a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, obedecendo aos prazos estatutários, para análise
e deliberação.
Art. 5º – A decisão, em ambas as instâncias, será tomada pela maioria
dos votos dos presentes, na forma do parágrafo 10 do Artigo
18 e parágrafo único do Artigo 26, do Estatuto da Cemig
Saúde.
Parágrafo único – À decisão do Conselho Deliberativo não caberá
nenhum outro recurso na esfera administrativa da Cemig Saúde.
Art. 6º – O recorrente não poderá estar presente no recinto das
reuniões seja na Diretoria Executiva ou no Conselho Deliberativo.
Art. 7º – A Ouvidoria dará ciência ao recorrente da deliberação, no
prazo de 3 (três) dias úteis.
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Versão vigente a partir de 18/03/2016, aprovada na 75ª Reunião do
Conselho Deliberativo. A primeira versão deste documento foi aprovada
na 2ª Reunião do Conselho Deliberativo de 22/10/2010.
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(Aprovado na 99ª Reunião do Conselho Deliberativo de 02/02/2018.
Vigente a partir desta data)

4

Administrativos

Regulamento dos Recursos

Av. Barbacena, 472 • 5º andar • Barro Preto
CEP: 30190-130 • Belo Horizonte • MG
Tel: 0800 0309009 • (31) 3429-5200 (para ligações originadas
de telefone celular)
Portal corporativo: www.cemigsaude.org.br

