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Objetivo 

Trazer princípios, orientações e diretrizes relacionadas à Governança Corporativa e ao Programa de 

Compliance e Integridade da Cemig Saúde a fim de reforçar e disseminar o compromisso com a 

transparência, a equidade, a ética, a integridade, a conformidade, a prestação de contas e gestão 

eficiente em todos os níveis da Operadora.  

O conteúdo desta Política deve ser interpretado e cumprido em conjunto com as diretrizes presentes 

no Estatuto, Código de Ética e Norma de Conduta da Cemig Saúde, Políticas, Regulamentos e demais 

normativos internos aplicáveis. 

Siglas e Definições 

 AGC: Assessoria de Governança e Compliance. 

 ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 Colaboradores: empregados da Cemig Saúde, estagiários, menores aprendizes. 

 Canal de Denúncias: canal de denúncias da Cemig Saúde, operado por empresa externa 

especializada para receber relatos anônimos ou identificados referentes a possíveis violações 

ao Código de Ética e Norma de Conduta, ao Programa de Compliance e Integridade, às 

diretrizes presentes nos normativos internos da Cemig Saúde, qualquer suspeita de atos ilícitos, 

irregularidades e comportamentos contrários à ética corporativa ou aos valores exigidos pela 

organização, atividades inapropriadas e outros casos de desvio de conduta, conflitos de 

interesses, fraudes, assédio moral ou sexual, suborno, corrupção e práticas de discriminação 

de qualquer tipo. 

 Compliance: O termo Compliance tem origem no verbo em inglês to comply e se refere ao 

dever de estar em conformidade com normas, regras, protocolos, leis e políticas relacionados 

aos mais diversos processos da empresa, sejam eles internos ou externos. 

 Decreto Federal nº 8.420, de 18/03/2015: decreto que regulamenta a Lei nº 12.846/2013 e 

estabelece os critérios para a avaliação de um Programa de Compliance na aplicação da 

referida Lei. 

 Due Diligence: processo de diligência prévia ao se pactuar relações entre as partes. Consiste na 

avaliação e verificação de informações quanto à aderência de declarações e relatórios em 

relação aos fatos reais. 

 GRH: Gerência de Recursos Humanos. 
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 Integridade: característica da pessoa que é íntegra, incorruptível. Refere-se àquele cujos 

comportamentos ou ações demonstram retidão, honestidade, imparcialidade, que atua de 

forma correta e justa, honra os seus compromissos e que tem integridade moral. A integridade 

deve ser demonstrada em ações que venham coibir, prevenir e auxiliar na detecção de atos 

ilícitos, fraude, lavagem de dinheiro, suborno, corrupção, desvios de conduta ou qualquer 

comportamento considerado inadequado envolvendo as partes com as quais a Cemig Saúde se 

relaciona. 

 Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013 (Lei Anticorrupção): Lei brasileira que estabelece a 

responsabilização administrativa e judicial de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

Administração Pública. 

 PCI: Programa de Compliance e Integridade da Cemig Saúde. 

 Quadro Corporativo: em conjunto, os membros dos Órgãos Estatutários e os colaboradores da 

Operadora. 

 Stakeholders: são as partes interessadas, compreendem todos os entes envolvidos com os 

negócios e operações da Cemig Saúde, com destaque para colaboradores, associados, 

dependentes, órgãos reguladores, fornecedores e poderes públicos. 

 Terceiros: parceiros, fornecedores e prestadores de serviços com os quais a Cemig Saúde se 

relacione. 

 Tone at the top: é uma expressão que se refere ao apoio da Alta Administração, e pode ser 

interpretada como "O exemplo vem de cima". 

Papéis e Responsabilidades 

 Assessoria de Governança e Compliance | AGC 

- Promover treinamentos e disseminação dos temas relacionados a esta Política; 

- Prestar suporte, orientar e esclarecer dúvidas relacionadas a esta Política, ao PCI e questões de 

governança; 

- Manter este documento atualizado. 

 Assessoria Jurídica  

 - Prestar suporte no tratamento de questões que necessitem de análise técnica jurídica, cujo teor 

envolvam fatos que caracterizam atos ilícitos previstos nas legislações vigentes e/ou relacionadas à 

aplicação de medidas disciplinares, em conformidade com a legislação trabalhista e outras 

eventualmente aplicáveis; 

- Atuar para aderência regulatória frente às regulamentações aplicáveis à Operadora. 
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 Conselho Deliberativo  

- Aprovar esta Política; 

 Gestores 

- Assegurar que seu time conheça esta Política;  

- Direcionar à AGC dúvidas ou situações relacionadas ao PCI e a governança. 

 Integrantes do Quadro Corporativo  

- Cumprir com as diretrizes desta Política e contribuir para a disseminação da cultura de integridade e 

ética. 

 Membros dos Órgãos Estatutários  

- Apoiar para o cumprimento e disseminação desta Política;  

- Atuar como referências de integridade e ética na Operadora, bem como respeitando as melhores 

práticas de governança corporativa. 

Materiais 

 Acesso a esta Política. 

Abrangência 

Esta Política se aplica a todos os integrantes do Quadro Corporativo da Cemig Saúde (membros do 

Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretores), a todos os colaboradores, incluindo os estagiários 

e aprendizes, bem como aos demais Stakeholders, naquilo que couber. 

Diretrizes 

1. Governança e Corporativa 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC: 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. 

 

A Cemig Saúde, orientada pelas melhores práticas de mercado e em busca da promoção da 

transparência, da confiabilidade, da fidedignidade das informações e de uma gestão focada nos 

interesses e na sustentabilidade da Operadora, tem a Governança Corporativa guiada pelos seguintes 

princípios de Governança previstos na Resolução Normativa da ANS nº 443/2019: 

I. Transparência: divulgação clara, completa e objetiva de informações relevantes a todos os 

níveis da operadora e à sociedade, independentemente daquelas exigidas pela legislação; 
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II. Equidade: tratamento justo e isonômico de todos os beneficiários das operadoras e demais 

partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e 

expectativas; 

III. Prestação de contas: tomada de responsabilidade dos administradores e das demais pessoas 

envolvidas nos diversos níveis da operadora diante de suas decisões, de modo claro, conciso, 

compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e 

atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis; e 

IV. Responsabilidade corporativa: ação da operadora condizente com seu papel na sociedade, 

incluindo a manutenção da sua viabilidade econômico-financeira no curto, médio e longo prazo. 

 

A Governança da Cemig Saúde está documentada em normativos interno, nos quais constam as 

diretrizes e condutas praticadas pela Operadora. Os principais normativos estão divulgados no portal e 

são citados a seguir: 

- Estatuto Social; 

- Código de Ética de Norma de Conduta; 

- Regulamentos dos planos de benefícios; 

- Políticas. 

 

A Operadora possui em sua estrutura: 

 

a.  Assembleia Geral formada pelas Patrocinadoras; 

b.  Conselho Deliberativo composto por 8 (oito) membros titulares; 

c. Conselho Fiscal composto por 4 (quatro) membros titulares;  

d. Diretoria Executiva comporta por 3 (três) membros; 

 As atribuições destes órgãos, bem como a forma de constituição e critérios de reuniões, estão 

dispostas no Estatuto Social.  

 

No Portal da Cemig Saúde são divulgados os membros que compõem os órgãos estatutários. 

e. Auditoria Externa que é responsável por realizar avaliação independente das demonstrações 

financeiras e contábeis, bem como das práticas de gestão de riscos, governança e compliance e por 

identificar possíveis falhas nos controles institucionais; 

f. Assessoria de Governança e Compliance que tem como principais atribuições: gerir as reuniões 

dos órgãos estatutários (Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal), produzir os 
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registros formais dos trabalhos realizados em atas; comunicar aos interessados as decisões e 

solicitações dos órgãos estatutários, bem como acompanhar as ações para atendimento; gerir as 

demandas e solicitações dos setores da Cemig Saúde junto aos órgãos estatutários; atuar como área 

consultiva em Governança, com a elaboração de pareceres e disponibilização de documentos 

decisórios relacionados a temas já tratados;  gerir a renovação dos órgãos estatutários da Cemig Saúde 

(eleitos e indicados); implementar e gerenciar o Programa de Integridade e Compliance; 

g.  Comissão de Conduta Ética que é responsável por orientar, deliberar e receber as demandas 

relacionadas ao código de ética; 

h. A Cemig Saúde está organizada em níveis hierárquicos com subordinação em escala. Os níveis 

de liderança são definidos em supervisões e gerências de área; 

i. Além disso a Cemig Saúde possui Planejamento Estratégico estruturado e acompanhado 

periodicamente; 

j. As datas de reuniões de conselhos, diretoria executiva e reuniões de resultado e avaliação da 

estratégia (RAE) estão definidas no calendário corporativo; 

k. A Operadora adota política de alçadas de aprovações seguindo a estrutura organizacional. 

 

2. Programa de Compliance e Integridade 

A Cemig Saúde instituiu em 2021 seu Programa de Compliance e Integridade embasado nos normativos 

internos, nas regulamentações vigentes aplicáveis, no planejamento estratégico da Cemig Saúde e nas 

diretrizes estabelecidas pelos órgãos estatutários da Operadora. O PCI tem como objetivo a criação, 

manutenção, atualização, maturação e disseminação do Programa de Compliance e Integridade, no 

intuito de promover a conformidade na gestão dos negócios da Cemig Saúde e reforçar ainda mais seu 

compromisso em atuar de forma ética, íntegra e transparente.  

Para instituir o programa foram tomados como referência os 10 pilares do Compliance, que são a base 

para viabilizar a implementação e execução das ações necessárias, além de mantê-lo em pleno 

funcionamento: 

São pilares do Programa de Compliance da Cemig Saúde: 

o 1. Suporte da Alta Administração: a Cemig Saúde conta com o apoio e envolvimento da Alta 

Administração no processo de implementação e manutenção do Programa de Compliance (tone 

at the top). Os Diretores e Conselheiros foram os primeiros envolvidos na implementação do 

PCI na Operadora e desde então demonstram seu apoio e comprometimento com o Programa. 

o 2. Avaliação de riscos: conhecemos os riscos a que estamos expostos e seus possíveis impactos, 

bem como, trabalhamos no estabelecimento de respostas aos riscos. Trata-se de um processo 
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contínuo, que envolve a identificação, avaliação e atuação para mitigação do risco, sempre 

que possível, conduzido pelos profissionais em todos os níveis da empresa, composta pela 

formação de uma visão de portfólio de todos os riscos a que a Operadora está exposta. 

o 3. Controles Internos: foco na criação de mecanismos de controle para assegurar que os riscos 

sejam minimizados e vem como consequência da avaliação dos riscos, onde todas as áreas da 

Cemig Saúde estão envolvidas. 

o 4. Código de Conduta e Políticas de Compliance: a Cemig Saúde possui Código de Conduta e 

Política de Compliance e trabalha na revisão, atualização e criação de normativos internos que 

trazem as diretrizes quanto aos procedimentos e conduta, visando a cultura de conformidade, 

integridade e ética.  

o 5. Canal de Denúncia: disponibilizamos canal dotados de independência, que garantam sigilo e 

confidencialidade aos denunciantes a fim de que possuam ser utilizados por colaboradores, 

beneficiários, administradores, terceiros e por todos com quem a Cemig Saúde se relaciona. 

o 6. Investigações Internas: apuração das denúncias realizadas, com objetivo de identificar ações 

e comportamentos ilícitos ou antiéticos. 

o 7. Due Diligence/Background Check: avaliação do histórico e de antecedentes de parceiros, 

fornecedores, de membros dos órgãos estatutáriose seus candidatos, membros da Comissão 

Eleitoral e outras partes com as quais a Cemig Saúde se relaciona ou pretende se relacionar a 

fim de proteger a Operadora. 

o 8. Monitoramento e auditoria: consiste na avaliação dos componentes do programa de 

Compliance e Integridade com intuito de apurar se estão funcionando bem e se as normas e 

diretrizes são devidamente cumpridas. Na Cemig Saúde o monitoramento e auditoria 

transcendem o PCI, tendo foco em todos os processos da Operadora. 

o 9. Treinamento e comunicação: promoção da cultura de integridade e ética e disseminação do 

Programa de Compliance e Integridade, seus objetivos, regras e o papel que cada um possui no 

programa. 

o 10. Diversidade e inclusão: não há compliance sem respeito, inclusão e igualdade. A cultura de 

Integridade consiste também em aceitar e respeitar o próximo, suas escolhas, limitações, 

culturas, valores, e assim, formar equipes multidisciplinares, autênticas e criativas. 

 

Na Cemig Saúde, o Compliance tem como principais atribuições: 

 Implementar, gerir e manter o Programa de Compliance e Integridade (PCI); 

 Fornecer à Alta Administração informações sobre o PCI, Compliance e Riscos; 
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 Disseminar a cultura de Compliance e Integridade na empresa de forma a assegurar a 

observância de princípios éticos e normas de conduta vigentes na Cemig Saúde; 

 Atuar como área consultiva nos temas relacionados a Compliance; 

 Atuar no gerenciamento de riscos como 2ª linha de defesa, apoiando a 1ª linha para 

implementação de controles e mitigação de riscos. 

 

O PCI disponibiliza a todos os integrantes do Quadro Corporativo da Cemig Saúde canal de 

comunicação para esclarecimento de dúvidas, sugestões, questionamentos: pci@cemigsaude.org.br. 

Além disso, para os colaboradores, é disponibilizado acesso ao WorkPlace, onde são postados 

conteúdos, orientações e materiais relacionados ao PCI. 

 

3. Código de Ética e Norma de Conduta 

 

O Código de Ética e Norma de Conduta da Cemig Saúde estabelece diretrizes e regras de boa conduta 

que são esperadas de todos os integrantes do Quadro Corporativo, assim como dos demais públicos 

com os quais a Operadora se relaciona. O documento é o guia de referência que reúne os princípios 

éticos e um conjunto de normas baseadas nos valores partilhados pela instituição, que regem as 

atividades da empresa, visando o alcance de seus componentes estratégicos. 

O PCI incentiva a leitura e conhecimento do documento a todos os colaboradores, além de 

disponibilizar um canal de denúncias para que sejam relatadas ocorrências de descumprimento ou 

possíveis violações do Código de Ética e Norma de Conduta da Cemig Saúde. 

 

4. Canal de Denúncias 

 

O canal de denúncias da Cemig Saúde é operado por empresa externa especializada para receber 

relatos anônimos ou identificados referentes a possíveis violações ao Código de Ética e Norma de 

Conduta, ao Programa de Compliance e Integridade, às diretrizes presentes nos normativos internos 

da Cemig Saúde, qualquer suspeita de atos ilícitos, irregularidades e comportamentos contrários à 

ética corporativa ou aos valores exigidos pela organização, atividades inapropriadas e outros casos de 

desvio de conduta, conflitos de interesses, fraudes, assédio moral ou sexual, suborno, corrupção, 

práticas de discriminação de qualquer tipo. 

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais: 

mailto:pci@cemigsaude.org.br
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 Web: https://ouvidordigital.com.br/canaldedenunciascemigsaude/ 

 WhatsApp: acesso via portal no link acima; 

 0800 591 2213 código 201 

 

As denúncias recebidas serão tratadas com confidencialidade e sigilo. Todas as pessoas envolvidas no 

relato terão a privacidade resguardada conforme pactuado em contrato com o prestador de serviços 

do canal de denúncias bem como descrito no do Termo de Confidencialidade e Cooperação na 

Apuração de Denúncias assinado pelos envolvidos no processo de apuração e investigações internas.  

A Cemig Saúde tomará as medidas necessárias para proteger seus empregados, executivos, 

contratados, beneficiários e demais partes que, de boa-fé, fizerem relatos por meio do Canal de 

Denúncias, contra qualquer retaliação por parte dos gestores, diretores, conselheiros da empresa e/ou 

demais envolvidos. 

 

5. Compliance Anticorrupção 

 

Por meio das ações desenvolvidas pelo PCI a Cemig Saúde se compromete em combater a fraude, o 

suborno e a corrupção, conforme requisito da Lei Anticorrupção 12.846/13 e do Decreto 8.420/15. É 

dever de todos a que se destinam essa Política não praticar, apoiar ou omitir ocorrências relacionadas 

a qualquer ato lesivo à Operadora, à administração pública ou a qualquer entidade privada com a qual 

a Cemig Saúde se relaciona. 

 

6. Medidas Disciplinares 

 

A Cemig Saúde estabelece regras e diretrizes que apoiem na tomada de decisão quanto a aplicação de 

medidas disciplinares em casos onde forem identificados desvios de conduta, infrações ao Código de 

Ética e Norma de Conduta, ao Programa de Compliance e Integridade da Cemig Saúde, 

descumprimento de normas internas, envolvimento em atos ilícitos, atividades inapropriadas, conflitos 

de interesses, fraudes, assédio moral ou sexual, suborno, corrupção, práticas de discriminação de 

qualquer tipo e infrações às legislações vigentes. 
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7. Background Check 

 

A análise de background check consiste na checagem de antecedentes em fontes públicas para validar 

informações sobre pessoas ou empresas com objetivo de salvaguardar a Cemig Saúde mediante aos 

relacionamentos pactuados com pessoa física ou pessoa jurídica. O principal objetivo do background 

check é apurar se o proponente/avaliado tem conduta e reputação ilibada, e com base no resultado 

da análise realizada mensurar possíveis impactos que podem ser trazidos à Operadora caso o 

proponente/avaliado esteja envolvido em atos ilícitos, irregularidades. 

 O processo de Background Check compõe a Due Diligence na Operadora e é aplicável à terceiros, 

parceiros e demais partes com as quais a Cemig Saúde se relaciona ou pretende se relacionar. 

 

8. Conflito de Interesses 

O conflito de interesse se caracteriza pela oposição dos interesses pessoais do profissional e os da 

empresa, podendo ocorrer em situações onde a tomada de decisão possa ser comprometida ou que 

possa haver influência indevida no desempenho e ações dos integrantes do Quadro Corporativo e 

terceiros em relação aos negócios da Cemig Saúde. Quando alguém não é independente e imparcial 

em relação ao assunto em discussão ou em algo que esteja atuando, quando suas ações e decisões 

sejam influenciadas indevidamente por um interesse alheio aos da Operadora. 

O conflito de interesses pode ser considerado potencial, aparente ou real.  

 Conflito de interesses potencial: se apresenta em situação que pode evoluir e vir a se 

materializar o conflito de interesses; 

 Conflito de interesses aparente: se apresenta em situação onde é possível concluir que 

existe a possibilidade de conflito de interesses, mas que não tenha havido a declaração 

efetiva por parte da pessoa envolvida no conflito; 

 Conflito de interesses real: o conflito de interesses se materializa quando uma decisão é 

tomada de maneira parcial, influenciada por um interesse secundário, em detrimento do 

interesse primário. O interesse secundário, em geral, traz benefício a quem toma a decisão. 

Ou seja, quando o interesse pessoal extraprofissional levar a alguma ação que não preze 

pelo melhor interesse da empresa, configura-se como conflito de interesse materializado. 

Por meio do PCI e das diretrizes estabelecidas pela Cemig Saúde todos os integrantes do Quadro 

Corporativo são orientados para que possam identificar, evitar e solucionar quando for o caso, 
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situações que venham apresentar conflito de interesses de modo a promover na Cemig Saúde um 

ambiente ético, íntegro e aderente aos normativos internos, primando por proteger os interesses da 

Operadora. 

9. Treinamento e Comunicação 

Treinamento e comunicação são essenciais para que de fato a cultura de ética e integridade esteja 

presente no dia a dia da empresa e para isso, o PCI tem um plano de treinamento e comunicação com 

todo apoio e envolvimento da Gerência de Recursos Humanos e do time de Comunicação para 

realização dos treinamentos de implementação do Programa envolvendo todos os colaboradores da 

Operadora, diretores e conselheiros, além de ocorrerem treinamentos introdutórios para novos 

colaboradores. 

Através do Workplace o Compliance realiza a publicação de conteúdos de forma a orientar, instruir e 

incentivar sobre atitudes compliance com objetivo de divulgar e conscientizar da importância do 

cumprimento das diretrizes presentes nos normativos internos da Cemig Saúde. 

 

10. Disposições Finais 

 

A área de Governança e Compliance da Cemig Saúde está em constante mudança, a fim de que, além 

dos processos já determinados, haja sempre o olhar para a melhoria contínua, para a inovação e para 

fazer o certo independente da ocasião, buscando assim a melhor e maior eficiência dos negócios. 

Anexos e Documentos de Referência para Atendimento às Diretrizes 

 Código de Ética da Cemig Saúde 

 Norma de Conduta da Cemig Saúde 

 Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção 

 Decreto 8.420/15 – Regulamenta a Lei Anticorrupção 

 Resolução normativa - RN n° 443, de 25 de janeiro de 2019 

 Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC 

Indicadores Efetividade 

Não se aplica. 

 



 

Política de Compliance e 

Governança 

Padrão nº: POL.AGC.002 

Estabelecido em: 18/05/2022 
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Assunto/Atividade: Compliance e Governança 

Responsável: Assessoria de Governança e Compliance (AGC) 

 

Referência Bibliográficas e Normativas 

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa. 5ª Edição. 

 PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA COORPORATIVA. Disponível em: 

<https://www.ibgc.org.br/blog/principios-de-governanca-corporativa> Acesso em: 16 nov. 

2021. 

 OS 10 PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE. Disponível em: <https://lec.com.br/os-10-

pilares-de-um-programa-de-compliance/ 

Sem alterações registradas até o momento. 

Item Obsoleto Atualização 

Revisão:  Revisão:  
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