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Objetivo 

Estabelecer diretrizes e orientar na identificação e resolução de situações que venham apresentar 

conflito de interesses, potenciais, aparentes ou reais, de modo a promover na Cemig Saúde um ambiente 

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

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

no Código de Ética e Norma de Conduta da Cemig Saúde e demais normativos internos que abordem 

sobre conflito de interesses. 

Siglas e Definições 

 AGC: Assessoria de Governança e Compliance. 

 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, conflito de 

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

qualquer tipo. 

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

 Conflito de interesse: situação na qual os interesses particulares dos membros dos órgãos 

estatutários, dos colaboradores e terceiros conflitam com os interesses da Cemig Saúde, em 

detrimento de seus objetivos. Existe conflito de interesses quando a independência do 

profissional puder ser comprometida em relação ao serviço executado e sua decisão puder ser 

influenciada por interesses particulares ou de terceiros, distintos dos interesses da Cemig Saúde, 

resultando em dano ou potencial dano à Operadora. 

 Conflitos de interesses em transações com partes relacionadas: Possibilidade de contratar em 

condições que não as de comutatividade e independência, considerando que se a mesma 

transação fosse efetuada com partes não relacionadas poderia ser firmado um negócio mais 

favorável aos interesses da Operadora de Saúde. 

 Gestor: colaborador responsável pela área/equipe na Cemig Saúde, podendo ocupar cargos como 

Assessor, Supervisor, Gerente, Líder, Responsável Técnico. 

 GRH: Gerência de Recursos Humanos. 
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 Pessoa próxima: pessoa com a qual se mantém estreito relacionamento, como por exemplo 

relação afetiva, amorosa, societária. 

 Parente/Familiar: pessoa ligada a outra por adoção ou por laços de parentesco consanguíneo ou 

afim, até o 3º grau.  

 

 Quadro Corporativo: em conjunto, os membros dos órgãos estatutários e os colaboradores da 

Operadora. 

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

contrato pactuado, relação de prestação de serviço ou negociação em andamento. 

Papéis e Responsabilidades 

Integrantes do Quadro Corporativo e Terceiros 

- Evitar situações que configurem conflito de interesse, primando sempre pelos interesses da Cemig 

Saúde; 

- Cumprir com as orientações e diretrizes trazidas nesta Política; 
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- Consultar o Compliance, sempre que tiver dúvida na identificação de situação que possam gerar 

Conflitos de Interesses; 

- Observar e cumprir as diretrizes estabelecidas nos normativos internos vigentes que tenham relação 

com o tema conflito de interesses, a saber: Código de Ética e Norma de Conduta, Estatuto, Política de 

Contratação e Gestão de Pessoal; Política de Contratação e Aquisição de Bens e Serviços e demais 

documentos internos aplicáveis considerando suas revisões e atualizações;  

- Ler esta Política, cumprir com suas diretrizes, preencher, assinar e entregar ao GRH e à AGC a 

Declaração de Conflito de Interesses, Conhecimento e Aceite da Política. 

 

AGC 

- Apoiar na verificação e na mitigação do risco de materialização de situações relacionadas a conflito 

de interesses; 

- Orientar os envolvidos e esclarecer dúvidas sobre esta Política; 

- Em conjunto com o GRH, garantir que todos os integrantes do Quadro Corporativo tomem 

conhecimento desta Política, preencham e assinem a Declaração de Conflito de Interesses, 

Conhecimento e Aceite da Política. 

 

Diretoria Executiva 

- Apoiar para o cumprimento e disseminação desta Política; 

- Agir em consonância com as diretrizes estabelecidas no item que trata de Conflito de Interesses na 

Norma de Conduta da Cemig Saúde e demais normativos internos aplicáveis. 

 

Gestores  

- Orientar sua equipe sobre esta Política; 

- Compartilhar com a AGC situações relacionadas a conflito de interesses das quais tenha conhecimento; 

- Agir em consonância com as diretrizes estabelecidas no item que trata de Conflito de Interesses na 

Norma de Conduta da Cemig Saúde e demais normativos internos aplicáveis. 
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GRH 

- Apoiar na verificação e na mitigação do risco de materialização de situações relacionadas a conflito 

de interesses inerentes a processos seletivos na Cemig Saúde, dando especial atenção às diretrizes 

estabelecidas nas Regras Gerais da Política de Contratação e Gestão de Pessoal. 

- Em conjunto com a AGC, garantir que todos os integrantes do Quadro corporativo tomem conhecimento 

desta Política, preencham e assinem o Declaração de Conflito de Interesses, Conhecimento e Aceite da 

Política; 

- Arquivar na pasta do colaborador o Declaração de Conflito de Interesses, Conhecimento e Aceite da 

Política. 

 

Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal  

- Apoiar para o cumprimento e disseminação desta Política.  

 

Membros do Conselho Deliberativo  

- Prevenir e administrar situações de conflitos de interesses, que envolvam membros dos Conselhos 

Deliberativo, Fiscal e Diretoria, a fim de que o interesse institucional sempre prevaleça. 

 

Membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Evitar, no exercício de suas funções e competências, que prevaleçam os interesses das Patrocinadoras 

ou dos Beneficiários em detrimento da sustentabilidade e equilíbrio econômico financeiro e atuarial. 

Materiais 

Acesso a esta Política e à Declaração de Conflito de Interesses, Conhecimento e Aceite da Política. 

Abrangência 

Esta Política se aplica a todos os integrantes do Quadro Corporativo da Cemig Saúde e também à 

terceiros com os quais a Cemig Saúde possua relacionamento. 

Diretrizes 

1. Conflito de Interesses 
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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.  

Os conselheiros e diretores têm dever de lealdade com a Operadora de Saúde e não apenas com o sócio 

ou grupo de sócios (patrocinadoras e beneficiários) que os indicaram ou elegeram. Há conflito de 

interesses quando alguém não é independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou 

tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles da organização. 

 

2. Identificação de Conflito de Interesses 

É de suma importância identificar situações de possível conflito de interesses, a fim de evitar sua 

ocorrência. Ainda que não seja materializado o potencial ou aparente conflito de interesse precisa ser 

de conhecimento da empresa, a fim de que possa ser monitorado ou eliminado. É importante ressaltar 

que, mesmo em situações de conflito que não tragam prejuízos ou impactos para a Cemig Saúde, sua 

possibilidade deve ser conhecida e administrada, pois, sem isso, a Operadora pode ter sua imagem e 

credibilidade impactadas. 
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Sem prejuízos ao exposto no item Deveres Essenciais do Código de Ética da Cemig Saúde, se enquadram 

como conflito de interesses as seguintes situações, mas não se limitando ao que está listado abaixo, 

podendo haver cenários não previstos nesta política:  

 Existência de parentes, familiares e/ou pessoas próximas na mesma linha de reporte hierárquico; 

 Existência de parentes, familiares e/ou pessoas próximas em posição de decisão em órgãos 

públicos ou em empresas com as quais a Cemig Saúde se relaciona por meio de contrato pactuado 

ou sob avaliação de contratação; 

 Divulgar, fazer uso ou se beneficiar de informações privilegiadas ou estratégicas relacionadas à 

Cemig Saúde em proveito próprio ou de pessoas com as quais se relaciona; 

 Manter relações de parentesco ou envolvimentos amorosos com integrantes do Quadro 

Corporativo, quando existente a subordinação direta; 

 Dar preferência a negócios, atividades ou contratações de qualquer natureza com empresas sob 

administração, gestão ou controle de pessoa ligada a membro da alta administração ou 

colaborador por ser pessoa próxima, parente ou familiar.   

 Utilizar o nome da Cemig Saúde como recurso para obtenção de vantagens pessoais, para 

familiares ou de pessoas com as quais se relaciona; 

 Ofertar ou receber brindes, presente, hospitalidade ou entretenimento (como almoço, jantares, 

convites de eventos, dentre outros), em nome próprio ou da Cemig Saúde, para obtenção de 

benefício ou vantagem para si ou para terceiros; 

 Associar a marca da Cemig Saúde em atividades político-partidárias que possam comprometer a 

credibilidade e a imparcialidade da Associação; 

 Desempenhar, direta ou indiretamente, atividade que, em razão da sua natureza, seja 

incompatível com as atribuições do cargo ou da função. 

 

Conforme previsto no Artigo 21, da Lei 9.656/98, também será classificado como conflito de interesses 

na Cemig Saúde a realização de quaisquer operações financeiras:  

I - com seus diretores e membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais ou assemelhados, 
bem como com os respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau, inclusive; 
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I, desde que estas sejam, em 
conjunto ou isoladamente, consideradas como controladoras da empresa. 

 

Somente será considerado nível de parentesco em segundo grau, situações pertinentes à Lei 9.656/98. 

Para os demais casos relacionadas a possível conflito de interesses, será avaliado até o 3º grau, conforme 

apresentado no item Siglas e Definições desta Política. 

D4Sign 9160ecb0-e6e4-410f-8c67-c08b51378784 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

Política de Conflito de 

Interesses 

Padrão nº: POL.AGC.003 

Estabelecido em: 25/08/2022 

Nº Revisão: 0 Página 7 de 10 

Assunto: Conflito de Interesses 

Responsável: Assessoria de Governança e Compliance | AGC 

 

Em complemento às orientações aqui expostas, deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas no 

Estatuto da Cemig Saúde, no que se refere ao Patrimônio Institucional e da Estrutura Institucional. 

 

Qualquer hipótese de conflito de interesses, deve ser administrada e tratada de forma efetiva, sendo 

dever de todos a que se aplicam esta Política comunicar de imediato e por escrito, ao superior 

hierárquico, ao GRH e à AGC, ou ao Canal de Denúncias da Cemig Saúde. O empregado que deixar de 

informar possíveis conflitos de interesses, bem como os responsáveis pela análise que não tomarem as 

medidas cabíveis para os conflitos relatados, de acordo com princípios constantes neste documento, 

estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação em vigor (trabalhista, civil e criminal).  

 

Ao se declarar em conflito de interesses, a pessoa deverá abster-se de participar de assuntos e decisões 

relacionadas ao tema de conflito e registrar o afastamento em ata. 

 

3. Indicação e contratação de colaboradores 

 

No que se refere a indicação e contratação de colaboradores, devem ser observadas e cumpridas as 

diretrizes presentes nas Regras Gerais da Política de Contratação e Gestão de Pessoal.   

 

4. Contratação de terceiros 

Situações em que houver entre terceiros e colaboradores da Cemig Saúde relação de pessoa próxima, 

familiar ou parentesco, devem ser informadas de imediato e por escrito ao gestor imediato para que 

sejam avaliadas juntamente com a Diretoria Executiva e a AGC. O colaborador envolvido deve se abster 

de participar de quaisquer negociações, gestão, aprovações ou tomada de decisão que envolva o 

fornecedor, o prestador de serviços e terceiros de forma geral com o qual se tenha relacionamento.  

Prestadores de serviços e fornecedores devem informar à Cemig Saúde sobre qualquer situação que 

configure conflito de interesses antes de concluído o processo de contratação.  

Devem também ser observadas e cumpridas as diretrizes presentes no Código de Ética no item Deveres 

Essenciais, na Norma de Conduta no item Conflito de Interesses, na Política de Contratação e Aquisição 

de Bens e Serviços no item Gestão de Conflitos. 

 

5. Atividades profissionais externas 

Não existem impedimentos sobre os colaboradores exercerem outras atividades profissionais não 

vinculadas à Cemig Saúde, desde que:  
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o Sejam executadas fora do horário de trabalho; 

o Não comprometa as atividades do colaborador na Operadora; 

o Não concorra com os negócios e interesses da Operadora; 

o Não configure contrato de trabalho com cláusula de exclusividade; 

o O colaborador da Cemig Saúde que tiver qualquer relação de trabalho, prestar atividade de 

consultoria, assessoramento ou realizar prestação de serviços a terceiros com os quais a Cemig 

Saúde possua contrato pactuado, dentre eles fornecedores e prestadores de serviços, deve-se 

obrigatoriamente informar de imediato e por escrito, ao seu superior hierárquico, ao GRH e à 

AGC a fim de que o potencial conflito de interesses possa ser avaliado.  

o Caso o colaborador da Cemig Saúde exerça atividade externa, deve estar ciente que somente 

pode ocorrer fora do ambiente da Operadora, sem utilização de seus recursos e infraestrutura, 

como equipamentos, softwares, materiais de escritório e de propriedade intelectual, como 

normativos internos, por exemplo.   

O envolvimento em atividades que possam entrar em concorrência com as da Cemig Saúde deve ser 

evitado e, em caso de um potencial conflito de interesses, deve ser comunicado, de imediato e por 

escrito, ao seu superior hierárquico, ao GRH, à AGC ou ao Canal de Denúncias. 

 

6. Conflito de Interesses na Administração e Fiscalização da Operadora 

Os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos, que por qualquer motivo tiver interesse particular 

ou conflitante com os interesses da Cemig Saúde deverá comunicar imediatamente aos demais membros 

dos órgãos estatutários o fato e abster-se de participar das discussões e deliberações. A abstenção deve 

ser registrada em ata. 

As diretrizes relacionadas a conflito de interesses estabelecidas na Política de Contratação e Aquisição 

de Bens e Serviços, item Gestão de Conflitos, no Estatuto da Cemig Saúde, no item que prevê as 

atribuições do Conselho Deliberativo e no tópico que trata do Patrimônio Institucional e aos Deveres 

Essenciais previstos no Código de Ética, devem ser observadas e cumpridos na íntegra, além dos itens 

previsto na Política de Conflito de Interesses.  

 

7. Relacionamento com a Administração Pública 

Todas as diretrizes e orientações presentes nesta Política são aplicáveis a qualquer tipo de relação 

existente entre a Cemig Saúde, seus integrantes do Quadro Corporativo e terceiros, abarcando inclusive 

o relacionamento com órgãos e agentes públicos. 
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8. Transações entre partes relacionadas 

As transações entre partes relacionadas devem ser conduzidas dentro de parâmetros de mercado em 

todos os aspectos (ex.: preço, prazo, garantias e condições gerais). Respeitando todas as diretrizes e 

normativos internos da Cemig Saúde. 

 

9. Vedações 

Em complemento a esta Política, devem ser observados e cumpridos em sua literalidade, todos os pontos 

descritos no item Vedações, do Código de Ética da Cemig Saúde. 

Declaração de Conflito de Interesses, Conhecimento e Aceite da Política 

A Declaração de Conflito de Interesses, Conhecimento e Aceite da Política é um documento que traz 

questões relacionadas a possível conflito de interesses, que devem ser respondidas e assinadas por todos 

os integrantes do Quadro Corporativo. 

Anexos e Documentos de Referência para Atendimento às Diretrizes 

Os anexos e documentos de referências não se limitam aos listados abaixo, podendo ser aplicáveis 

também outras leis, regulamentações e normativos internos da Operadora, de acordo com o contexto 

que estiver sob avaliação.  

- Estatuto da Cemig Saúde; 

- Código de Ética da Cemig Saúde; 

- Norma de Conduta da Cemig Saúde; 

- Resolução Normativa 452 da ANS, Anexo I; 

- Política de Contratação e Gestão de Pessoal; 

- Política de Contratação e Aquisição de Bens e Serviços; 

- Política de Gestão de Consequências; 

- Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; 

- Anexo I - Declaração de Conflito de Interesses, Conhecimento e Aceite. 

Indicadores - Efetividade 

Não se aplica. 

Referências Bibliográficas 

Não se aplica. 
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Controle de Alterações 

Não se aplica. 

Item Obsoleto Atualização 

Revisão:  Revisão:  
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Eventos do documento

31 Aug 2022, 16:20:02
Documento 9160ecb0-e6e4-410f-8c67-c08b51378784 criado por VANESSA DO NASCIMENTO FERREIRA SANTOS
(0e9b06d4-f6ed-41fc-9c94-55b19c12541b). Email:vanessa.ferreira@cemigsaude.org.br. - DATE_ATOM:
2022-08-31T16:20:02-03:00

31 Aug 2022, 16:24:33
Assinaturas iniciadas por VANESSA DO NASCIMENTO FERREIRA SANTOS (0e9b06d4-
f6ed-41fc-9c94-55b19c12541b). Email: vanessa.ferreira@cemigsaude.org.br. - DATE_ATOM:
2022-08-31T16:24:33-03:00

31 Aug 2022, 16:40:51
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA Assinou (9aa1cc25-08df-4436-a381-1b08a9430189) - Email:
wanrod@cemig.com.br - IP: 128.201.18.240, 155.190.28.6 ( porta: 60394) - Documento de identificação informado:
880.973.586-20 - DATE_ATOM: 2022-08-31T16:40:51-03:00

01 Sep 2022, 10:48:31
VILMA CONCEIÇÃO DÁRIO Assinou - Email: vilmahbl.vilma@yahoo.com.br - IP: 201.17.162.192
(c911a2c0.virtua.com.br porta: 16122) - Documento de identificação informado: 108.821.706-00 - DATE_ATOM:
2022-09-01T10:48:31-03:00

01 Sep 2022, 15:26:51
BRUNNO VIANA DOS SANTOS SANT ANNA Assinou (8d718b65-b31f-452b-bba3-8d19f5f312b7) - Email:
bsantana@cemig.com.br - IP: 128.201.18.240, 155.190.28.4 ( porta: 45292) - Documento de identificação
informado: 031.821.036-36 - DATE_ATOM: 2022-09-01T15:26:51-03:00

02 Sep 2022, 08:35:51
SILMAR JOSÉ MIRANDA Assinou (01fb1ccd-7942-456b-bb1a-f93d2121a0d5) - Email: silmarjmiranda@hotmail.com -
IP: 189.39.207.141 (host-189-39-207-141.consoftmg.com.br porta: 51942) - Documento de identificação
informado: 190.406.286-53 - DATE_ATOM: 2022-09-02T08:35:51-03:00

05 Sep 2022, 09:00:39
TÚLIO RANDAZZO RABELO Assinou - Email: TULIO.RABELO@cemig.com.br - IP: 128.201.18.240, 155.190.28.5 (
porta: 36360) - Geolocalização: -19.928988 -43.950623 - Documento de identificação informado: 033.455.126-96 -
DATE_ATOM: 2022-09-05T09:00:39-03:00

Hash do documento original
(SHA256):7bfe067ca6d79c93e4a9ed49c8cce689cb2114c4db84c2665909488486e6e28d
(SHA512):385adc9321c2444e7c7cf027c1514ec85a54c0194bb8a00bc7431c72dfc94a428e506cc1f1196cdbad5f1176299cfb4c3a7b6b67df65fdd4351e6364ab4c0ef9
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