
POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DA CEMIG SAÚDE

1. OBJETIVO
1.1. Efetivar o compromisso dos administradores da Cemig Saúde com uma gestão ética e

transparente, implementando boas práticas de governança corporativa direcionadas especialmente à
divulgação e controle dos atos dos administradores. 

1.2.  Adotar  práticas  de  transparência  na  governança  corporativa  da  Cemig  Saúde,  com
ênfase na garantia de disponibilização em linguagem clara, completa, objetiva e de fácil acesso, de
informações  gerenciais  e  de  relacionamento  com  os  beneficiários,  patrocinadoras,  órgãos  de
controle e com a sociedade de forma geral (prestadores de serviços da Cemig Saúde).

1.3. Adequar-se à Constituição Federal que, ao prever o direito de acesso à informação como
direito fundamental, não exclui as informações de interesse particular. Isto é, o direito de acesso
compreende informações tanto do interesse coletivo quanto pessoal.

1.4. Como operadora, na modalidade de autogestão:
1.4.1. Possibilitar e facilitar a comunicação entre beneficiários e gestores do plano de saúde;
1.4.2. Permitir que o plano se molde para atender às necessidades da população assistida,

oferecendo uma cobertura adequada ao perfil de seus beneficiários e a um custo compatível com
suas possibilidades;

1.4.3. Garantir a participação dos beneficiários na gestão de seu próprio plano de saúde.

2. PILARES
2.1.  A Cemig  Saúde,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  é  uma  associação  sem  fins

lucrativos, destinada a ofertar benefícios de assistência à saúde, na modalidade de autogestão.
2.2.  Os  beneficiários  e  as  patrocinadoras  são  os  financiadores  da  Cemig  Saúde  e  os

responsáveis pela eleição e/ou indicação dos seus administradores, devendo-lhes ser assegurado o
princípio  da  equidade.  As  decisões  da  gestão  devem observar  o  dever  ético  de  fidúcia  com o
conjunto das partes relacionadas, em especial devem demonstrar como estão sendo administrados
os  recursos  dos  beneficiários  e  das  patrocinadoras,  assegurando  os  mais  altos  padrões  de
governança, bem como os benefícios assistenciais.

2.3.  A Cemig  Saúde é  orientada  pela  premissa  de  que  toda  informação  concernente  às
atividades operacionais e administrativas será tornada pública,  a não ser que haja determinação
legal e justificada para a preservação da confidencialidade.

2.4. A Cemig Saúde identificou e estabeleceu a Ética, o Comprometimento, o Trabalho em
Equipe, a Transparência, a Parceria e a Confiança como sendo os valores que devem reger cada
relação,  interna  ou  externa,  de  maneira  a  fundamentar  suas  estratégias  e  ações  para  manter  a
credibilidade diante de seu propósito e seus públicos.

3. APLICAÇÃO
3.1.  As  diretrizes  estabelecidas  nesta  Política  deverão  ser  seguidas  por  todos  os

administradores e gestores da Cemig Saúde. 

4. REFERÊNCIAS
4.1. LAI – Lei de Acesso a Informações – 12.527/2011;
4.2. LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados – 13.709/2018;
4.3. Resoluções Normativas da ANS nº 124, 389, 395 e 443 e suas alterações;
4.4. IBGC – Código das melhores práticas de governança corporativa e Guia de orientação

para o conselho fiscal;
4.5. Estatuto da Cemig Saúde;
4.6. Código de Ética e Norma de Conduta da Cemig Saúde;
4.7.  Normas  e  procedimentos  internos,  aperfeiçoados  constantemente,  aprovados  pelas

alçadas competentes e disponibilizados a todos os colaboradores. 



5. DEFINIÇÕES 
5.1. Para fins deste documento devem ser consideradas as seguintes definições:
5.1.1. Administradores: Membros  dos  órgãos  estatutários  da  Cemig  Saúde,  Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;
5.1.2. Autogestão: Modalidade  de  administração de  planos  de saúde na  qual  a  própria

empresa ou outro tipo de organização institui e administra, sem finalidade lucrativa, o programa de
assistência  à  saúde  de  seus  beneficiários,  configurando-se  como  forma  de  organização  social
fundada nos princípios de solidariedade, cooperação, apoio mútuo, autonomia e auto-organização e
representa uma mobilização social que nasce da consciência comunitária em determinado contexto;

5.1.3. Beneficiário: Pessoas naturais vinculadas ao Prosaúde Integrado da Cemig – PSI;
5.1.4. Empregado: Pessoa física  que mantenha relação trabalhista  direta  com a Cemig

Saúde;
5.1.5. Entidades representativas dos participantes: Sindicatos, Entidades e associações

representativas dos beneficiários da Cemig Saúde;
5.1.6. Gestor: Empregado da  Cemig Saúde responsável  pela  gestão  da  equipe,  seja  da

empresa de forma geral ou coordenando setores específicos;
5.1.7. Informação: É o que se obtém ao colocar um dado em um contexto em que ele

ganha significado. É tudo aquilo que tem valor para a organização e que tem um ciclo de vida que
vai desde a sua produção até o descarte.

6. DIRETRIZES
6.1.  Garantir  uma  gestão  transparente,  propiciando  acesso  às  informações  e  suas

divulgações,  quando  necessário,  assegurando  o  direito  fundamental  de  acesso  conforme  as
premissas relacionadas.
            6.1.1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

6.1.2. Divulgação  de  informações  globais  e  de  interesse  dos  beneficiários  e  das
patrocinadoras; 

6.1.3.  Utilização  de  meios  de  comunicação  institucional  viabilizado  pela  tecnologia  da
informação;

6.1.4. Garantia da autenticidade, integridade e disponibilidade da informação;
6.1.5. Elaborar, manter atualizado e dar publicidade ao seu guia de Política de Transparência

na Gestão;
6.1.6. Atender às solicitações de informações oriundas das patrocinadoras e das entidades

representativas dos beneficiários;
6.2. As práticas e estruturas de governança adotadas pelas operadoras devem considerar os

seguintes princípios:
6.2.1. Transparência: Divulgação clara, completa e objetiva de informações relevantes a

todos os níveis da operadora e à sociedade, independentemente daquelas exigidas pela legislação;
6.2.2.  Equidade: Tratamento  justo  e  isonômico  de  todos  os  beneficiários,  das

patrocinadoras,  da  operadoras  e  demais  partes  interessadas,  levando-se  em  consideração  seus
direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas;

6.2.3. 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 papeis; e 

6.2.4. 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.

6.3. Os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal  e  da Diretoria  poderão,  para o
regular  exercício  de  suas  prerrogativas,  divulgar  àqueles  que  representam  as  informações  que
julgarem necessárias, ressalvadas aquelas que coloquem em risco a perpetuidade da Operadora ou
as consensualmente definidas nos Órgãos Estatutários.



7. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA GESTÃO
7.1. Na divulgação de informações, a Cemig Saúde deve:
7.1.1. Empregar  linguagem  clara  e  acessível  a  cada  público,  com  tempestividade,

regularidade, confiabilidade e segurança;
7.1.2. Utilizar, sempre que possível, recursos didáticos e de fácil entendimento para seu

público;
7.1.3. Priorizar o uso de plataformas digitais de comunicação; 
7.1.4. Disponibilizar  de  forma  ativa  as  informações  de  interesse  dos  beneficiários,

independentemente de solicitação;
7.1.5.  Disponibilizar  documentos  na  página  da  Cemig  Saúde  em  área  específica  de

“Transparência  na  Gestão”,  de  acesso  restrito  aos  beneficiários,  e  sempre  que  forem postados
devem ser enviados para as entidades representativas dos beneficiários e para as patrocinadoras.

7.2. Para acompanhamento da gestão,  além dos documentos exigidos por lei,  devem ser
disponibilizados:

7.2.1. Comunicação da síntese e inteiro teor das alterações de estatuto e regulamentos dos
planos oferecidos pela Cemig Saúde, que devem ser disponibilizados para análise e sugestões dos
beneficiários e das patrocinadoras com, no mínimo, três meses de antecedência de sua deliberação
pelo Conselho Deliberativo;

7.2.2. Em caso de restrição de benefícios ou direitos, as alterações devem ser aprovadas
pelas entidades representativas dos beneficiários e pelas patrocinadoras;

7.2.3.  Todas  as  versões  do  Estatuto,  Regulamentos  e  tabelas  de  contribuição,  com  os
respectivos períodos de vigência;

7.2.4. Balancetes trimestrais e demais demonstrações financeiras, o balanço e a prestação de
contas anuais, aprovados pelo Conselho Deliberativo com os pareceres do Conselho Fiscal e de
Auditorias Interna e Externa;

7.2.5. Estudo atuarial anual conforme Regulamento do Prosaúde Integrado da Cemig - PSI;
7.2.6. Atas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, observando a confidencialidade conforme

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD e preservando também informações e/ou dados
estratégicos;

7.2.7. Calendário anual das reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
7.2.8. Políticas aprovadas pelo Conselho Deliberativo;
7.2.9. Normas e instruções sobre procedimentos e benefícios assistenciais;
7.2.10. Relatório trimestral com a alocação e resultados dos investimentos;
7.2.11. Além do acesso pela página da Cemig Saúde, deve estar disponível para download

uma planilha com informações detalhadas da rede de prestadores;
7.2.11.1. Para acompanhamento e controle, deve estar disponível uma versão da planilha

atualizada com informações detalhadas da rede de prestadores incluindo data de cadastramento e
descadastramento.

7.3. Os conselhos Deliberativo e Fiscal e a Diretoria Executiva podem aprovar a divulgação
de outros documentos que julgarem necessários para o acompanhamento da gestão.

7.4. Os beneficiários poderão solicitar informações sobre a gestão da Cemig Saúde e terão
acesso  às  informações  em  até  quinze  dias,  desde  que  não  sejam  relativas  a  negociações  em
andamento ou que possam revelar estratégias de negócio.

8. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS
8.1.  Os documentos relativos  aos  beneficiários devem ser  disponibilizados na página da

Cemig Saúde em área específica de acesso restrito e privativo do beneficiário.
8.2.  A Cemig  Saúde  deve  disponibilizar,  com fácil  acesso,  todas  as  informações  sobre

direitos e deveres dos beneficiários de forma clara, didática, educada, respeitosa, tempestiva e em
linguagem simples.



8.3. A Cemig Saúde deve manter o cadastro com os meios de comunicação preferenciais dos
beneficiários, inclusive realizando contatos frequentes para garantir a atualização dos dados. 

8.4. Para os beneficiários com necessidades especiais, ou que tenham dificuldade com novas
tecnologias,  a  Cemig  Saúde  deve  disponibilizar  um  acesso  gratuito  especializado  através  de
atendimento telefônico.

8.5. Para acompanhamento, transparência e controle do relacionamento entre o beneficiário
e  a  Cemig  Saúde,  além  dos  documentos  exigidos  por  lei,  devem  ser  disponibilizados  aos
beneficiários:

8.5.1. Todas as interações entre os beneficiários e a Cemig Saúde devem estar disponíveis
para consultas, registradas com data, hora, número do protocolo e responsável, independentemente
do meio utilizado no atendimento, inclusive as demandas apresentadas à ouvidoria e recursos ao
Conselho Deliberativo, quando for o caso;

8.5.2. Todas as solicitações de procedimentos devem ser disponibilizadas ao beneficiário
desde o momento do protocolo na Cemig Saúde, indicando o estágio na análise do pedido e, em
caso de negativa, com a justificativa e propostas alternativas de tratamento da situação.

8.6.  Os  conselheiros  deverão  informar  às  patrocinadoras  e  entidades  representativas  dos
participantes os assuntos pautados para as reuniões deliberativas, possibilitando que as mesmas, em
tempo hábil, os apoiem tecnicamente. 

8.7. O Conselho Deliberativo deverá receber e avaliar as sugestões dos beneficiários e das
patrocinadoras que venham a contribuir para a consecução de sua missão e o aprimoramento da
comunicação e transparência.

9. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

1. RESPONSÁVEIS

DESCRIÇÃO
Assessoria de Governança e Compliance – AGC
    • Solicitar aos conselheiros e diretores a assinatura do Anexo I – Termo de Recebimento, Ciência
e de Acordo.
    • Promover treinamentos sobre esta política aos Administradores, gestores e empregados.
Conselho Deliberativo
    • Aprovar a Política de Transparência na Gestão e suas alterações.
    • Assinar o Anexo I – Termo de Recebimento, Ciência e de Acordo.
Conselho Fiscal
    • Fiscalizar se as informações e documentos estão sendo disponibilizados em conformidade com
a Política.
    • Assinar o Anexo I – Termo de Recebimento, Ciência e de Acordo.
Diretoria Executiva
    • Aprovar as normas, cumprir e disseminar suas regras e diretrizes.
    • Assinar o Anexo I – Termo de Recebimento, Ciência e de Acordo.
Gestores
    • Observar  regras  e  diretrizes  desta  Política,  zelando continuamente pela  transparência  das
informações prestadas aos beneficiários e patrocinadores.
    • Atribuir aos empregados e prestadores de serviço a responsabilidade do cumprimento desta
Política.
    • Assinar o Anexo I – Termo de Recebimento, Ciência e de Acordo.

10. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTOS
10.1. As regras e diretrizes definidas nesta Política serão divulgadas a todos aqueles sujeitos

à sua aplicação, por meios oficiais de divulgação da Cemig Saúde, de maneira que seu conteúdo
possa ser consultado a qualquer momento.



10.2. Os treinamentos serão realizados pela Assessoria de Governança e Compliance.
10.3. Cabe a cada administrador e Gestor manter-se atualizado em relação a esta Política e

as  normas  relacionadas,  buscando  orientação  junto  à  Assessoria  de  Governança  e  Compliance
sempre que não estiver seguro ou quando encontrar falhas ou dificuldades para implementar as
regras e diretrizes desta Política.

11. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA
11.1. Será de inteira responsabilidade de cada administrador ou gestor todo prejuízo ou dano

que vier a causar a si próprio, à Cemig Saúde ou a terceiros, em decorrência da não observância das
diretrizes e normas estabelecidas nesta Política.

11.2.  A  violação  das  regras  e  diretrizes  desta  Política  pode  resultar  em  medidas
administrativas  punitivas  aos  Administradores  e  a  medidas  rescisórias  previstas  em contrato de
trabalho, no caso dos gestores, e estão sujeitas as penalidades previstas na legislação brasileira em
vigor.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1.  Os  casos  omissos  ou excepcionais  referentes  a  todos  os  itens  desta  Política  serão

deliberados pelo Conselho Deliberativo
12.2. Essa Política entra em vigor a partir da data da sua aprovação. 

13. CONTROLE DAS REVISÕES
13.1. A periodicidade de revisão desta Política é conforme necessidade específica.

Revisão nº
Data
Descrição da Revisão
Responsável
00
xx/xx/2021
Aprovação Inicial
Conselho Deliberativo

ANEXO I – TERMO DE RECEBIMENTO, CIÊNCIA E DE ACORDO
Política de Transparência na Gestão da Cemig Saúde

Declaro ter lido e compreendido a Política de Transparência na Gestão da Cemig Saúde e que estou
ciente de suas regras e diretrizes estabelecidas, bem como de sua importância.

A violação  das  regras  desta  Política  pode  resultar  em  medidas  administrativas  punitivas  e  às
medidas rescisórias  previstas em contrato de trabalho, no caso dos gestores,  e estão sujeitas as
penalidades previstas na legislação brasileira em vigor.

Estou  ciente  de que  havendo qualquer  tipo  de dúvida sobre a  interpretação ou aplicação desta
Política, e, em caso de não concordância com as práticas ou políticas adotadas, posso levá-las ao
conhecimento dos Administradores e Gestores da Cemig Saúde.

Declaro ter ciência de que minha omissão sobre informações relevantes, deixando,de comunicar
violações  referentes  a  esta  Política,  também  me  sujeitará  às  sanções  disciplinares  e  judiciais
cabíveis.



Nome

Documento

Empresa

Cargo

Área

Código/Matrícula

Data

Assinatura

 


