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1. OBJETIVO 

Estabelecer a metodologia aplicada para Gestão de Mudanças associadas a: pessoas, 

processos, instalações e tecnologias, que afetem o sistema de gestão da qualidade. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 Norma ABNT ISO 9001 Sistema de Gerenciamento da Qualidade  

2.2 Norma ABNT ISO 14001 Sistema de Gerenciamento do Meio Ambiente 

2.3 PRCIG.SMS.01 - Programa de gerenciamento de riscos - PGR  

2.4 NORCIG.SMS.06_Gerenciamento de Requisitos Legais 

2.5 NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR 

2.6 NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos 

2.7 NORCIG.RHU.02_Treinamento e Desenvolvimento 

 

3. ABRANGÊNCIA 

Abrangerá todos os Departamentos e Setores da Companhia de Gás do Amazonas – 

CIGÁS. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Gestores – Coordenadores e Gerentes responsáveis por uma determinada área; 

4.2 GQSMS – Gerencia de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

4.3 Equipe de Análise da mudança – Colaboradores da Companhia escolhidos por gestor 

ou coordenador para realizar análise da mudança;  

4.4 Mudanças instalações estruturais ou operacionais da RDGN e EMRPs (Estações de 

Medição e Regulagem de Pressão) da CIGÁS podem ser enquadradas em seis tipos 

distintos, conforme segue: 

a. Estruturais - que incidem diretamente sobre o RDGN e EMRPs (Estações de 

Medição e Regulagem de Pressão) da CIGÁS;  

b. Operacionais - alterações nos procedimentos técnicos operacionais; 
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c. Permanentes - aquelas que implicam em alterações definitivas de uma determinada 

área (estrutura) ou atividade (operação); 

d. Temporárias - aquelas que possuem um prazo pré-definido para implementação e 

desativação; 

NOTA I - As modificações permanentes ou temporárias têm o potencial para gerar grandes 

acidentes, de modo que ambas devem ser submetidas a procedimentos específicos de 

gestão. No entanto, em uma modificação temporária pode não ser necessário completar 

todos os passos requeridos para uma modificação permanente. 

NOTA II - Para uma modificação temporária, deve ser especificada a data em que a 

modificação será desfeita e que o processo ou equipamento voltará à condição normal 

(anterior à modificação). A renovação do período de validade de uma modificação 

temporária deve ser analisada para se verificar se as medidas de proteção estão sendo 

mantidas conforme recomendadas na aprovação inicial. 

4.5 Mudanças Tecnológicas – Aquelas diretamente relacionados com mudanças na 

tecnologia de distribuição, equipamento e outras partes físicas de uma organização. As 

mudanças na tecnologia potencialmente invalidam avaliações de riscos anteriores, pois 

podem alterar qualitativa ou quantitativamente os perigos e riscos. Portanto, devem ser 

realizadas novas avaliações de riscos. 

 

4.6 Mudanças de Pessoas – Aquelas relacionadas as pessoas de modo a assegurar níveis 

mínimos de experiência, conhecimento e aptidão da força de trabalho necessária para 

atender aos requisitos de QSMS das atividades e operações desenvolvidas. 

Devem ser planejados e implantados programas de capacitação, educação e 

conscientização das pessoas para o exercício das atividades. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Diretoria Técnica Comercial: 

Aprovar esta norma e disponibilizar recursos necessários para atendimento dos requisitos 

descritos. 
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5.2 Gestores:  

5.2.1 Cumprir com as diretrizes estabelecidas nesta norma; 

5.2.2 Definir os colaboradores que farão parte da equipe de análise da mudança, incluindo 

representante da GQSMS; 

5.2.3 Validar a análise, aprovar a mudança; 

 

5.3 Colaboradores responsável pela identificação da mudança 

5.3.1 Informar aos gestores e/ou coordenadores sobre a necessidade de realização de 

qualquer mudança; 

 

5.4 Equipe de Análise da mudança 

5.4.1 Solicitar a GQSMS, numeração sequencial para inclusão no formulário 

FR.NORCIG.SMS.12.01; 

5.4.2 Analisar os riscos das possíveis mudanças, conforme requisitos desta norma.  

5.4.3 Identificar as caracterizas relacionadas as mudanças pretendidas, incluindo: 

a. Descrição da localização; 

b. Finalidade; 

c. Justificativa para a mudança; 

d. Tempo de duração se temporária ou permanente 

5.4.4 Preencher o formulário FR.NORCIG.SMS.12.01 

 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES   

Mudanças temporárias ou permanentes, deverão ser avaliadas visando à eliminação ou 

minimização de riscos decorrentes de sua implantação. 

 

6.1. Identificar a Mudança 

6.1.1 Solicitar a numeração sequencial para inclusão no formulário FR.NORCIG.SMS.12.01 

e caracterizar e analisar a mudança, (específico do Anexo I FR.NORCIG.SMS.12.01), onde 

consta a descrição da mudança, o objetivo da mudança, em que processo irá ocorrer a 

mudança seja ela na gestão de pessoas, setor, instalação ou equipamento, a melhoria 

esperada com a mudança e a duração caso esta seja temporária ou permanente.  
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6.1.2 Após o preenchimento dos campos citados acima, o responsável pela mudança deve 

responder aos questionamentos. Caso seja respondido “SIM” para quaisquer destes 

questionamentos, deve ser obrigatoriamente preenchido o restante do formulário, caso 

contrário, o gestor registra como não aplicável os demais campos, aprova o documento e 

envia a GQSMS. 

 

6.2. Avaliar a Mudança 

6.2.1 A equipe formada para analisar a mudança irá analisar a criticidade os riscos da 

mudança, de acordo com os itens constantes no formulário FR.NORCIG.SMS.12.0. 

Conforme exemplo a seguir: 

CRITICIDADE SIM NÃO 
 
A MUDANÇA PROPOSTA ENVOLVE REQUISITO LEGAL? 

  

 
A MUDANÇA INTERFERE EM ALGUM PROCEDIMENTO?          

  

 
A MUDANÇA ENVOLVE NOVO RISCO OCUPACIONAL? 

  

 
A MUDANÇA GERA ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS? 

  

 

6.2.2 Em seguida, caso algum dos questionamentos acima tenha “sim” como resposta, deve 

ser preenchido o restante do formulário, conforme segue: 

i. Identificar Máquinas, Equipamentos e Materiais envolvidos na mudança, verificando sua 

adequação. 

ii. Desenvolver as análises técnicas necessárias avaliando a elaboração ou revisão de 

procedimento e treinamento. 

iii. Levantar os perigos ocupacionais causados pela mudança, analisando os riscos e 

propondo recomendações para controle e mitigação. 

iv. Levantar os aspectos ambientais da mudança, analisando seus impactos e propondo 

recomendações para controle e mitigação. 

v. Avaliar a necessidade de capacitação técnica para as funções envolvidas na mudança, 

verificando a existência de gaps para correção. 

vi. Analisar novas necessidades decorrentes da mudança estabelecendo responsáveis pelas 

ações necessárias. 

Nota: É necessário que seja analisado os benefícios e custos decorrentes das mudanças. 
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5.3. Aprovar a Mudança 

É necessário que o gerente ou coordenador da área, valide a análise, aprove a mudança ou 

descreva as recomendações impeditivas, se houverem. 

 

5.4. Implantar a Mudança 

i. Listar as etapas da implantação da mudança descrevendo as atividades necessárias, 

como fazer, o responsável e prazo de execução. 

ii. Listar os documentos relacionados às atividades envolvidas na mudança prevendo prazo 

para sua elaboração ou revisão. 

iii. Efetuar os treinamentos nos procedimentos, comunicando os riscos e recomendações. 

Nota: A implantação deve ser executada de acordo com as recomendações para a mitigação 

dos riscos e impactos decorrentes da mudança, verificando as recomendações impeditivas 

antes da retomada da operação. 

 

7. REQUISITOS DE SMS 

7.1 Atender ao estabelecido no NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos E 

NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes – GRSE. 

8. REGISTROS 

8.1 Formulário – FR.NORCIG.SMS.12.01 

 

9.  ANEXOS 

9.1 ANEXO I – ANÁLISE DE MUDANÇA  
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ANEXO I – ANÁLISE DE MUDANÇA  

  

 


