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Objetivo 

Estabelecer diretrizes e procedimentos relacionados ao Canal de Denúncias da Cemig Saúde no intuito 

de orientar seus usuários, bem como garantir proteção ao denunciante, além de reforçar a importância 

do combate às desconformidades legais, éticas e regulamentares, primando sempre pela integridade 

nos negócios e relações da Cemig Saúde.  

As diretrizes deste documento são complementares ao Estatuto, Código de Ética e Norma de Conduta 

da Cemig Saúde e demais normativos internos aplicáveis. 

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, conflitos de 

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

qualquer tipo. 

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

 Comissão de Conduta e Ética: comissão criada pela Cemig Saúde, designada pela Diretoria 

Executiva, composta por um representante de cada diretoria, integrada por profissionais seniores 

da Instituição.  

 Denunciante: é toda pessoa que tendo informações sobre um risco, má conduta ou indícios de 

atividade ilegal de pessoas, grupos ou organizações, relata essas informações com o objetivo de 

regularização e aplicação de medidas corretivas, se for o caso.  

 Desconformidade: descumprir e regras (internas e externas). 

 GRH: Gerência de Recursos Humanos. 

 Integridade: característica da pessoa que é íntegra, incorruptível. 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 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. 
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 Investigações internas: ações necessárias para averiguação e apuração de fatos ocorridos 

envolvendo a Cemig Saúde, seu colaboradores, estagiários, aprendizes, terceiros, Diretoria ou 

Conselhos e patrocinadoras, podendo envolver empresas externas especializadas em 

investigações internas, quando aplicável. 

 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. 

 Termo de Confidencialidade e Cooperação na Apuração de Denúncias: termo que deve ser 

assinado pelas pessoas que de alguma forma tiverem acesso às informações relacionadas as 

denúncias e relatos e/ou que sejam envolvidos no processo de apuração e investigações internas, 

inclusive aqueles para os quais forem solicitadas informações e/ou evidências. 

 Usuário: qualquer pessoa que venha a fazer uso do Canal de Denúncias da Cemig Saúde, 

independente de possuir ou não relacionamento com a empresa.  

Papéis e Responsabilidades 

Assembleia Geral  

- Deliberar, observando o Estatuto e Ato Normativo, sobre a destituição de membros dos órgãos 

estatutários. 

Assessoria de Governança e Compliance | AGC 

- Fazer a gestão do Canal e Denúncias, receber os relatos e realizar a apuração inicial ou total quando 

cabível além de intermediar o processo de investigações internas sempre que aplicável; 

- Assegurar a devida apuração das denúncias e relatos recebidos e elaborar o parecer de apuração de 

denúncias, quando aplicável; 

 

- Promover a divulgação desta Política; 

- Orientar os envolvidos e esclarecer dúvidas sobre esta Política; 

- Coletar assinaturas do Termo de Confidencialidade e Cooperação na Apuração de Denúncias; 

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

conhecimento desta Política e recebam os treinamentos necessários sobre o tema.  

 

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

envolvam fatos que caracterizam atos ilícitos previstos nas legislações vigentes. 

 

Comissão de Conduta e Ética  

Comissão de Conduta e Ética 

- Analisar o parecer de apuração de denúncias, recomendar a medida a ser adotada e apresentá-lo ao 

superior hierárquico do denunciado, o que não se aplica quando o denunciado for conselheiro ou diretor, 

pois tais medidas seguirão o previsto no Ato Normativo 01. 

-  Encaminhar à Diretoria Executiva relatório mensal de acompanhamento do canal de denúncias. 

-  Encaminhar ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal relatório trimestral de acompanhamento 

do canal de denúncias. 

 

Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal 

- Apoiar e comprometer-se com a disseminação da cultura de integridade, conformidade e ética na 

Cemig Saúde conforme previsto no Artigo 42, inciso I do Decreto 8.420/15, que regulamenta a Lei 

Anticorrupção, 12.846/13. 

 

Conselho Deliberativo 

- Avaliar e deliberar sobre denúncias que envolvem membros dos órgãos estatutários devendo acionar a 

Assembleia Geral nos casos previstos no Estatuto da Cemig Saúde. 

 

Gerência de Recursos Humanos | GRH 

- Apoiar na realização de treinamentos e disseminação de orientações relacionadas ao Canal de 

Denúncias, de forma a alcançar todos os colaboradores da Cemig Saúde; 

 

Quadro Corporativo, Terceiros, Patrocinadoras, Beneficiários e outras partes 

- Cabe a qualquer parte com a qual a Cemig Saúde se relaciona, sempre que tomarem conhecimento, 

reportar ao Canal de Denúncias situações referentes à possíveis violações do Código de Ética e Norma 

de Conduta, do Programa de Compliance e Integridade, das diretrizes presentes nos normativos internos 

da Cemig Saúde, qualquer suspeita de 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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Ouvidoria | OUV 

- Orientar o denunciante, sempre que for demandado, quanto ao Canal de Denúncias informando os 

meios disponibilizados para acessá-lo. 

Materiais 

 Acesso a esta Política; 

 Acesso ao Termo de Confidencialidade e Cooperação nas situações aplicáveis. 

Abrangência 

Esta Política se aplica a todos os integrantes do Quadro Corporativo da Cemig Saúde, terceiros, 

patrocinadoras, beneficiários e qualquer parte com a qual a Cemig Saúde se relaciona. 

Diretrizes 

I. Realização da denúncia 

O Canal de Denúncia disponibilizado pela Cemig Saúde é operado por empresa externa especializada 

para receber relatos anônimos e 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 pelo telefone, website e whathsApp da empresa contratada. 
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Ao fazer um relato no Canal de Denúncias, sempre que possível, recomenda-se que o denunciante 

forneça com clareza o máximo de informações a que tiver acesso relacionados à denúncia, 

disponibilizando fotos, gravações, vídeos, documentos, e-mails, para que na apuração dos fatos, 

seja possível identificar adequadamente a natureza, extensão, veracidade, além de possibilitar a 

adoção de medidas necessárias. A ausência de informações que possibilite a devida apuração do 

relato culminará em seu encerramento e o mesmo será arquivado como improcedente. 

Cabe ressaltar que para cada relato realizado é gerado um número de protocolo ao denunciante 

que permite acompanhar o status da denúncia.  

 

II. Recebimento e tratamento das denúncias 

As denúncias recebidas serão analisadas pelo Compliance da Cemig Saúde e pelos responsáveis por 

investigações internas, quando aplicável. Em caso de denúncias relacionadas a membros estatutários, 

deverá ser enviada para o Conselho Deliberativo a fim de dar as tratativas necessárias.  Caso a 

denúncia seja procedente, o Compliance reportará à  Comissão  de  Conduta  e  Ética,  por  meio  do  

parecer  de  apuração  de  denúncia. Após análise a Comissão de Ética emitirá a recomendação das 

penalidades a serem aplicadas, bem como as recomendação de melhorias de processos e/ou controles 
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identificadas, e direcionará à Diretoria Executiva quando aplicável, para que ocorra, em até 20 

(vinte) dias úteis, a deliberação quanto as medidas a serem adotadas. 

Em situações onde a Diretoria Executiva ou membros dos Conselhos estiverem envolvidos em 

infrações ou desvios de conduta a apuração será conduzida conforme estabelecido no Ato Normativo 

n°01. 

As denúncias deverão ser tratadas no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis. Casos excepcionais, que 

necessitem de prazo superior deverão ser formalizados à Comissão de Conduta e Ética com as devidas 

justificativas. Em se tratando de denúncias de competência do Conselho Deliberativo, a prorrogação 

de prazos ficará a cargo deste. 

 

III. Confidencialidade e Sigilo 

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 e bem como descrito no Termo de Confidencialidade e Cooperação 

na Apuração de Denúncias assinado pelos envolvidos no processo de apuração e investigações 

internas.  

 

IV. Não Retaliações 

Entende-se como retaliação comportamentos negativos que caracterizam como qualquer ato de 

represália, intimidação, assédio, ameaça, coerção, perseguição, exposição ou discriminação contra 

o denunciante de boa-fé. A Cemig Saúde tomará as medidas necessárias para proteger seus 

colaboradores, 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. 

 

V. Medidas Disciplinares 

A adoção de Medidas Disciplinares poderá ocorrer após realização e apuração de denúncia realizada 

nos canais destinados a esse fim, e, se comprovada a ocorrência de fatos que contrariam o Programa 

de Compliance e Integridade da Cemig Saúde, seu Código de Ética e Norma de Conduta, Políticas, 

normativos internos ou legislações vigentes. As medidas a serem aplicadas estão descritas na Política 

de Gestão de Consequências, na Norma de Conduta da Cemig Saúde nos itens Infrações e Sanções, 

Gestão de Recursos, Responsabilidades. 
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As medidas disciplinares que envolvam membros dos órgãos estatutários serão aplicadas conforme 

previsto no Ato Normativo 01 do Estatuto Social da Cemig Saúde. 

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.  

- 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 452 da ANS, Anexo I. 

- Procedimento Operacional Padrão de Tratamento de Denúncias. 

- Política de Gestão de Consequências. 

- Anexo A | Termo de Confidencialidade e Cooperação e Cooperação na Apuração de Denúncias. 

Indicadores - Efetividade 

Não se aplica. 

O Procedimento de Tratamento de Denúncias foi aprovado na PD 050/2019 na reunião de Diretoria 

Executiva 331 de 29/05/2019, não está mais em vigor, sendo substituído por esta Política e pelo POP de 

Tratamento de Denúncias.  

Esta Política foi avaliada pela Diretoria Executiva em sua reunião de 29/11/2021 e submetida à 

aprovação do Conselho Deliberativo na reunião 202ª de 25/08/2022. 

Item Obsoleto Atualização 

Revisão:  Revisão:  
  

 

Referências Bibliográficas 

Não se aplica. 

  Controle de Alterações 
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