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POLÍTICAS DE ALÇADAS 
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1. INTRODUÇÃO

A Política de Alçadas visa traçar diretrizes que assegurem as boas práticas da 
Governança Corporativa e do Programa de Integridade com abrangência a todos do 
Memorial Saúde. 

Esse Manual de Alçadas define limites para a aprovação e tomada de decisões com total 
transparência e ética, reforçando o Programa de Integridade, o Código de Conduta e 
a Governança Corporativa do Memorial Saúde. 

2. POLÍTICA DE ALÇADA PARA INVESTIMENTO E DESINVESTIMENTO

A Política de Alçada para Investimento e Desinvestimento tem por objetivo regulamentar e 
orientar todos os envolvidos nos processos de investimento/desinvestimento do 
Memorial Saúde a fim de garantir transparência nas relações comerciais e evitar situações 
que possam ensejar conflito de interesses e violação dos princípios de Integridade. Caberá a 
Alta Administração juntamente com o CEO e o superintendente orientar os sócios com 
relação Investimentos e Desinvestimentos que se façam necessários para atingimento dos 
objetivos e as metas programadas para o Memorial Saúde.  

3. POLÍTICA DE ALÇADA DE CUSTO

A Política de Alçada de Custo tem por objetivo regulamentar e orientar todos os 
funcionários, gerentes, diretores e administradores do Memorial Saúde quanto às 
decisões que envolvam custos, a fim de viabilizar o equilíbrio financeiro, contábil 
e regulatório, em conformidade com as normas legais e o planejamento estratégico. 
Além disso, a Política de Alçada de Custo visa a melhoria da gestão dos recursos que 
devem ser utilizados adequadamente e com eficiência.  

Caberá à Alta Administração juntamente com o CEO e o superintendente a aprovação dos 
custos relevantes e extraordinários, bem como, o conhecimento detalhado daqueles que 
podem impactar no planejamento orçamentário da empresa.  

A Política de Custo contempla: 

 os custos por setor/área em conformidade com a previsão orçamentária
definida no planejamento estratégico anual;
 as melhores práticas de realização financeira de uma atividade;
 o controle dos custos coibindo os desnecessários e os que não agregam valor
à operadora.
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4. POLÍTICA DE ALÇADA PARA CONTRATOS

A Política de Alçada para Contratos normatiza os processos para contratação de prestadores 
de serviços médicos ou não, fornecedores de recursos médicos ou não, locação de imóveis e 
equipamentos tecnológicos médicos ou não, a fim de assegurar transparência nas relações 
contratuais/comerciais, critério justo nas cláusulas como índice de reajustes, renovação, 
identificação correta das partes, evitando, por conseguinte, conflitos de interesse, abuso de 
poder, suborno, corrupção e demais condutas que violem o Código de Conduta do 
Memorial Saúde.  

Os contratos só serão validados após passarem pelos critérios determinados nos 
instrumentos de integridade e de conduta do Memorial Saúde, sendo normatizado que: 

 As partes sejam indubitavelmente qualificadas;
 O objeto, o escopo dos serviços e/ou a descrição dos produtos e 

equipamentos estejam bem definidos;
 Os índices de reajuste devem ser flexibilizados a fim de viabilizar a revisão nos 

casos de percentuais abusivos e proteger a empresa;
 Os prazos e as condições de pagamento descritos, com informação sobre a conta 

bancária e demais dados;
 O jurídico fará análise de todos os contratos, excetuando os de credenciamento 

com prestadores de assistência à saúde;
 Os contratos devem ser feitos perante demanda que seja realmente indispensável 

para agregar valor ao Memorial Saúde sem causar impacto na previsão 
orçamentária das áreas.

5. POLÍTICA DE ALÇADA PARA PRECIFICAÇÃO

A Política de Alçada para Precificação tem por objetivo regulamentar a tomada de decisão 
quanto à precificação dos produtos comercializados pela operadora, sempre tomando como 
base a sinistralidade e o equilíbrio financeiro. Deve estar fundamentada nos relatórios 
atuariais e nas determinações da ANS. 

A precificação será legitimada pela Superintendência, CEO e a Alta Administração. Nenhuma 
Diretoria possui autonomia para alterar os valores dos produtos.   
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6. POLÍTICA DE ALÇADA PARA DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RH

A Política de Alçada para Departamento de Pessoal e Recursos Humanos é estruturada com 
base na previsão orçamentária do planejamento estratégico de todas as áreas da operadora. 

A Política de Cargos e Salários é consolidada na Política de Alçada e possui a clara definição 
dos cargos e dos critérios para promoção, demissão e contratação.

O Departamento de Pessoal também possui previsão orçamentária tendo como 
principal indicador o planejamento estratégico para manutenção e crescimento da carteira 
viabilizando 

o dimensionamento do número de colaboradores para atendimento das necessidades da
operadora.

7. POLÍTICA DE ALÇADA DE BRINDES, PRESENTES, HOSPITALIDADES E ENTRETENIMENTO

A Política de Alçada de Brindes, Hospitalidades e Entretenimento regulamenta os valores 
apropriados para brindes por cortesia ou propaganda sempre com a logomarca do 
Memorial Saúde, eventos como jantares, shows, festas comemorativas, hospitalidades 
como hospedagem e/ou passagens para pessoas que venham agregar valor à empresa e 
com objetivos bem definidos, presentes justificáveis como premiação, por exemplo, de 
modo a tais valores não excederem ao determinado por alçada. 

As diretrizes se aplicam a todas as áreas e empresas do Memorial Saúde e são sistemáticas, 
sempre compatíveis com o Programa de Integridade e Compliance e que não ensejam 
conflito de interesses ou má prática de Governança. 

As diretrizes desta Política de Alçada devem ser consideradas de forma sistemática com 
o Código de Conduta e o Programa de Integridade do Memorial Saúde.

Definições: 

Brindes: Itens que não possuem valor comercial e que são distribuídos com o objetivo de 
promover a marca. São considerados cortesia e fornecidos através de propaganda específica 
ou divulgação habitual. Normalmente contém a logomarca da empresa e são fornecidos de 
forma genérica não se destinando a premiar exclusivamente uma pessoa. 

Presentes: Qualquer item que tenha valor de comercialização e sem caráter promocional. 

Hospitalidades: Compreendem despesas de deslocamentos, hospedagens, traslados, 
alimentação, ingressos entre outros.  

Entretenimento: Entende-se por benefícios destinados ao lazer como por exemplo ingresso 
para shows, eventos esportivos, dentre outros. 
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8. DIRETRIZES

A oferta ou o recebimento de presentes, hospitalidades e entretenimento são 
terminantemente proibidos nas negociações entre o Memorial Saúde e terceiros. Serão 
aceitáveis a oferta e o recebimento de brindes desde que seus valores sejam irrisórios e não 
ensejem desvio de finalidade.

É proibida a oferta e o recebimento de brindes, presentes e hospitalidades de qualquer 
valor durante processo de licitação em que o Memorial Saúde esteja participando, tanto 
para os agentes públicos envolvidos como para as demais empresas participantes de 
licitação.

9. MEDIDAS DISCIPLINARES E/OU LEGAIS

O descumprimento desta política poderá acarretar na aplicação das medidas disciplinares 
cabíveis, considerando a gravidade e respeitando os limites estabelecidos pela lei.  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta política entra em vigor a partir da data da sua publicação e poderá ser atualizada e 
modificada por sugestão do Comitê de Compliance. 
Em caso de dúvidas sobre qualquer assunto relacionado a esta política, o Comitê de 
Compliance estará à disposição para se posicionar e orientar quanto ao possível conflito de 
interesses e, entendendo que houve descumprimento da política, orientar sobre sua 
interrupção, sem prejuízo das sanções cabíveis.  
Qualquer conhecimento de desconformidade poderá ser reportado ao Canal de Denúncias 
do Memorial Saúde.  
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 Código de Ética e Conduta

Elaboração Revisão Aprovação Versão/Ano 

Área Jurídica Área Compliance Alta Administração 1ª/2021 

11. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

 Programa de Integridade
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Prezado [Nome do Remetente], 

É com grande apreço que eu, [Nome do Funcionário], enquanto [cargo do] do Memorial 
Saúde, agradeço o presente [discriminação do item] recebido na data de DD/MM/AAAA.

Entretanto, tal presente está em desacordo com as políticas internas do Memorial Saúde. 
Sendo assim, para mantermos nosso bom relacionamento de negócios e atendermos 
às políticas internas do Memorial Saúde, estou devolvendo o presente acima informado. 

Agradeço desde já a compreensão. 

Atenciosamente, 

 . 

[Funcionário] 

ANEXO A – MODELO DE CARTA DE RECUSA DE PRESENTES E HOSPITALIDADES 




