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1. OBJETIVO 

Esta norma tem como objetivo estabelecer a aplicação da ferramenta sobre atividade ou 

operação para análise de riscos e medidas preventivas em suas diversas etapas 

levantando os potenciais aspectos e perigos de SMS. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 NBR ISO 9001; 

2.2 NBR ISO 14001; 

2.3 OHSAS 18001:2007; 

2.4 Portaria 3.214 do MTE; 

2.5 NORCIG.SMS.09 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes – GRSE 

2.6 NORCIG.SMS.05 – Identificação, levantamento e avaliação de aspectos e impactos 

ambientais; 

2.7 NORCIG.SMS.06 – Requisitos Legais e outros requisitos; 

2.8 NORCIG.SMS.08 – Plano de Atendimento a Emergência; 

2.9 NORCIG.SMS.10 – Comunicação, Análise e Investigação de Acidentes Incidentes e 

Desvios; 

2.10 NORCIG.SMS.11 – Diretrizes de Segurança Meio Ambiente e Saúde para Contratos;   

2.11 PROCIG.SMS.11 – Trabalho em Altura; 

2.12 PROCIG.SMS.14 – Permissão de Trabalho (PT). 

3.  ABRANGÊNCIA 

Esta norma abrangerá todas as áreas que fazem parte do escopo de comercialização e 

distribuição de gás natural canalizado da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS e 

seus contratados. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 APR (Análise Preliminar de Risco) – Técnica preventiva, indutiva e estruturada que visa 

identificar perigos/riscos, avaliando-os qualitativamente, apontando suas causas, eventuais 

consequências e medidas mitigadoras requeridas; 

4.2 ASPECTO AMBIENTAL – Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente; 

4.3 AST (Análise de Segurança da Tarefa) – Análise de segurança da tarefa a ser 

executada, a partir da identificação dos riscos associados a cada etapa e estabelecimento 

das respectivas medidas de controle; 

4.4 GQSMS – Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS – Processo de reconhecimento de que um perigo 

existe e de definição de suas características. 
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4.6 AVALIAÇÃO DE RISCOS – Processo de avaliação de risco proveniente de perigo, 

levando-se em consideração a identificação de qualquer controle existente, decidindo 

se o risco é ou não aceitável. 

4.7 – RISCO - Medida de perdas econômicas, danos ambientais ou lesões humanas em 

termos da probabilidade de ocorrência de um acidente (frequência) e magnitude das perdas, 

dano ao ambiente e/ou de lesões (consequências). 

4.8 RISCO RESIDUAL - É um risco remanescente, ou seja, um risco mínimo que ainda 

permanece após a implementação de uma resposta a um risco e medidas de controles. Os 

riscos residuais são aceites pelo gestor de projetos, pois são riscos com um baixo impacto 

e/ou uma baixa probabilidade de ocorrer. 

4.9 PERIGO - Fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, 

doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma 

combinação destes. 

4.10 PROCESSO – Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

transformam insumos (entradas) em produtos (saídas); 

4.11 ATIVIDADE/ OPERAÇÃO – São etapas menores em que se subdividem os 

processos, sendo cada atividade/ operação é uma unidade de análise para efeitos de 

identificação que cada atividade / operação é uma unidade de análise para efeitos de 

identificação / avaliação de perigos e riscos ocupacionais. 

4.12 ATIVIDADES CRÍTICAS – Atividades perigosas com potencial de ocorrência de 

incidentes e acidentes com danos materiais e pessoais tais como: Atividades de 

manutenção da RDGN, Atividades com uso de veículos, Máquinas e Equipamento para 

Movimentação de Cargas e Transporte de Materiais e/ou Produtos Perigosos, Atividades 

em altura, Atividades com eletricidade, Atividades a quente, Atividades em espaço 

confinado, Atividades com escavação, Atividades com produtos perigosos, dentre outras. 

4.13 ATIVIDADES NÃO ROTINEIRAS – Atividades que fogem a rotina de trabalho da 

empresa CIGÁS, por sua baixa frequência de ocorrência, as atividades não rotineiras 

normalmente não são previstas em procedimentos ou instruções de trabalho, no entanto 

deve ser alvo de avaliação de aspecto e perigo. 

4.14 TRABALHOS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – Trabalhos rotineiros e não rotineiros 

cuja a execução implica em na exposição dos seus realizadores a ricos com alta 

severidade. São exemplos de condições especiais de trabalhos em espaço confinado, 

tubulação, circuito sob pressão, trabalho a quente e etc 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Gestores/ Todas as áreas 
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5.1.1 Informar para a GQSMS com no mínimo 10 dias de antecedência, a programação 

para novas atividades; 

5.1.2 Garantir que todas as atividades serão executadas somente após a elaboração da 

Análise Preliminar de Riscos, conforme descrito nesta norma; 

5.1.3 Participar ou designar colaborador envolvido na execução da atividade, para 

participar das reuniões de elaboração das APR’s e AST’s coordenadas pela GQSMS, 

garantindo assim que sejam identificados todos os perigos e riscos, bem que sejam 

avaliados e classificados todos os riscos identificados; 

5.1.4 Garantir que todas as APR’s ou AST’s estejam atualizadas e disponibilizadas nas 

áreas de serviço; 

5.1.5 Garantir que a equipe responsável pela execução da atividade esteja treinada nesta 

norma, bem como nas APR’s elaboradas, evidenciando em lista de presença, que deve 

está anexada ao documento; 

5.1.6 Garantir recursos necessários para mitigação dos riscos, conforme definidos nos 

controles existentes, e nas ações de gerenciamento de riscos, antes da execução das 

atividades; 

5.1.7 Informar a GQSMS alterações significativas de processos com antecedência para que 

ocorra revisão na APR e/ou elaboração da AST; 

5.1.8 Apoiar na condução de novas identificações de novos perigos/riscos, bem como a 

avaliação dos riscos quando houver mudança no processo; 

5.1.9 Exigir das empresas contratadas para prestação de serviços, através de instrumentos 

contratuais, apresentação das Análises Preliminares de Riscos – APR, bem como o 

gerenciamento dos perigos e riscos identificados nas atividades a serem executadas em 

nome da CIGÁS conforme descrito na NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de Segurança Meio 

Ambiente e Saúde para Contratos. 

5.1.10 Quando da programação para realização de atividades críticas a serem executadas 

por colaboradores da CIGÁS e/ou por colaboradores de empresas contratadas, informar a 

GQSMS com no mínimo de 10 dias de antecedência ao início das atividades, para que 

sejam analisados os riscos e tomadas as medidas preventivas necessárias para execução 

das atividades. 

5.2 Coordenador e Supervisor/ Todas as áreas 

5.2.1 Garantir que todas as atividades serão executadas somente após a elaboração da 

Análise Preliminar de Riscos, conforme descrito nesta norma; 
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5.2.2 Participar quando convocado, da equipe multidisciplinar para elaboração das APR’s 

e/ou AST’s das atividades sob sua responsabilidade; 

5.2.3 Conhecer, divulgar, providenciar e fazer cumprir as medidas de controle dos riscos 

definidos nas APR’s e/ou AST’s; 

5.2.4 Assegurar que todos os colaboradores sejam treinados na APR - Análise Preliminar de 

Risco, consonante com o trabalho a ser desenvolvido, antes de iniciar suas atividades; 

5.3 Colaborador/ Executante 

5.3.1 Participar quando convocado, da equipe multidisciplinar para elaboração das APR’s 

e/ou AST’s das atividades envolvidas; 

5.3.2 Conhecer, e cumprir as medidas de controle e ações de gerenciamento dos riscos 

identificados nas APR’s e/ou AST’s;  

5.3.3 Reportar imediatamente a seu superior, qualquer anormalidade encontrada no 

levantamento de perigos e riscos de sua atividade. 

 

5.4 Técnicos de Segurança e Analista de SMS 

5.4.1 Apoiar na implantação e cumprimento desta norma, bem como na implementação das 

APR’s e/ou AST’s para todas as atividades a serem executadas em nome da CIGÁS; 

5.4.2 Apoiar na divulgação dos perigos e riscos identificados;  

5.4.3 Orientar quanto a implementação dos controles e ações de gerenciamento do risco, 

bem como monitorar sua eficácia; 

5.4.4 Avaliar as APR’s e/ou AST’s elaboradas por empresas contratadas para atividades a 

serem executadas a serviço da CIGÁS, bem como verificar se as mesmas contemplam 

todas as etapas de atividades realizadas. 

 

5.5 Empresas Contratadas 

 

5.5.1 Apresentar todas as APR’s e/ou ASTs para atividades a serem executadas em nome 

da CIGÁS, bem como os registros de divulgação aos colaboradores envolvidos, conforme 

descrito na NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de Segurança Meio Ambiente e Saúde para 

Contratos; 

5.5.2 Garantir a implementação de todas as medidas de controle e ações de 

gerenciamento dos riscos identificados nas APR’s; 
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5.5.3 Garantir a efetiva divulgação das APR’s e/ou AST’s a todos os colaboradores através 

de lista de presença assinada e anexada ao documento. 

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

6.1 A APR consiste em uma análise qualitativa dos riscos decorrentes destas atividades, 

definindo-os para então propor ações de controle, a fim de eliminar ou reduzir os riscos 

existentes, seja na consequência ou na frequência. 

6.1.1 A APR abrange todos possíveis eventos indesejáveis, cujas suas causas tenham 

origem na atividade ou instalação analisada, englobando tanto as possíveis falhas de 

ferramentas, componentes ou sistemas, bem como eventuais erros de execução ou de 

manutenção (falhas humanas) ou ainda de procedimentos e gestão. 

6.1.3 A APR deverá ser elaborada com base na identificação de perigos e avaliação dos 

riscos de segurança e saúde ocupacional, conforme avaliação dos procedimentos e 

instruções de trabalho, descritos para cada atividade.  

6.2  Informações necessárias para elaboração de APR 

6.2.1 Planejamento da atividade a ser realizada; 

6.2.2 Informações demográficas e características relevantes da região que podem 

interferir na execução das atividades, tais como: comunidades vizinhas a obra, excesso de 

chuva ou seca em determinado período; 

6.2.3 Instalações - Premissas e especificações técnicas do projeto, layout da instalação e 

descrição das medidas de controle existentes;  

6.2.4 Produtos - Propriedades físicas e químicas, características de inflamabilidade, 

características de explosividade e características de toxicidade; 

6.2.5 Ferramentas, máquinas e equipamentos; 

6.2.6 Processos, fluxos, procedimentos e Instruções de Trabalho ligados a atividade; 

6.2.7 Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis a atividade, tais como: Normas 

Regulamentadoras e Condicionantes de Licença. 

6.3 Equipe responsável para a elaboração de APR / AST 

6.3.1 A elaboração de uma APR, deve ser desempenhada por uma equipe multidisciplinar, 

formada por profissionais capacitados na execução da atividade, incluindo um ou mais 

representantes dos trabalhadores e assessorada por profissionais de SMS.  
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Nota: Na APR deve constar o nome de todos os membros da equipe multidisciplinar 

responsável pela elaboração do documento, bem como assinatura dos mesmos com letra 

legível. 

6.4 Metodologia para elaboração e preenchimento da APR 

6.4.1 Realizar reunião com a equipe multidisciplinar, para elaboração da APR, conforme 

descrito no item 6.3 desta norma; 

6.4.2 Coletar todas as informações necessárias, sobre o desenvolvimento do projeto, 

conforme descrito no item 6.2, com a finalidade de identificar os possíveis perigos e riscos, 

e adotando as medidas de controle e recomendações necessárias, para que os riscos 

sejam mitigados e/ou eliminados; 

6.4.3 Definir as tarefas e etapas do processo, contemplando desde da sua mobilização até 

a sua execução; 

6.4.4 Identificação do empreendimento, área, atividade, equipamentos, participantes e 

número de controle para rastreabilidade do documento; 

6.4.5 Descrição da tarefa em ordem cronológica da atividade;  

6.4.6 Definição do perigo. Ex: "Eletricidade"; 

6.4.7 Definição da causa Ex: "choque elétrico"; 

6.4.8 Definição do dano (efeito) que o perigo pode acarretar; Ex: "lesões pessoais"; 

6.4.9 Avaliação do risco quanto a sua Probabilidade, Severidade e categoria do risco; 

6.4.10 Identificar meios de controle existentes (prevenção) Ex: normas regulamentadoras, 

procedimentos etc. 

6.4.11 Definir meios de mitigação com base nos requisitos legais e outros requisitos 

aplicáveis, bem como procedimentos e instruções de trabalho correspondentes a atividade. 

Ex: EPIs necessários e ferramentas adequadas; 

6.4.12 Avaliação do risco residual quanto a sua probabilidade, severidade e categoria do 

risco pós aplicação das ações de gerenciamento do risco; 

6.4.13 Implementação das ações de controle antes da liberação para início das atividades; 

 

6.5. Etapas para elaboração e/ou revisão de APR  

 

6.5.1 Com base no mapeamento de atividades, deve ser elaborado um cronograma de 

estabelecendo a fase de elaboração e revisão de cada APR. 
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6.5.2 Quando uma tarefa possuir várias atividades precedentes ou subsequentes à 

principal tarefa, deverá ser elaborada uma APR para a atividade principal, contemplando as 

demais APRs elaboradas para as atividades precedentes.  

6.5.3 Quando as atividades forem menos expressivas, poderão está contempladas na 

mesma APR, porém cada perigo e risco decorrente destas atividades deverão estar 

detalhadamente descritos e analisados. 

6.5.4 As mudanças ou propostas de mudança de cenários, em suas atividades ou 

instalações, implicarão na reavaliação e/ ou revisão da APR. 

6.5.5 Cada atividade submetida a uma APR deve ter seu procedimento ou instrução de 

trabalho avaliado, para que este sirva de subsídio para a identificação dos possíveis 

eventos acidentais ou perigos inerentes à sua realização. 

6.5.6 As APR’s e/ou AST’s devem estar disponíveis na área da execução das atividades, e 

devem ser do conhecimento de todos os envolvidos na tarefa. 

6.6 Verificação 

 

6.6.1 Na liberação da APR (primeiro dia da atividade) 

 

6.6.1.1 Antes do início da atividade, deve ser realizada uma verificação prévia, de forma 

que se tenha garantida a implementação das medidas de controle e das ações de 

gerenciamento dos riscos especificadas na APR. 

6.6.1.2 As Atividades para o qual não foram elaboradas APR’s, deve ser emitido AST’s, 

devem ser imediatamente regularizadas. 

6.6.1.3 Todos os trabalhadores envolvidos nas atividades devem tomar conhecimentos dos 

riscos, medidas de controles e ações de gerenciamento, definidas nas APR respectivas as 

suas atividades. 

6.6.1.4 Periodicamente os itens principais da APR, como medidas de controle e ações de 

gerenciamento dos riscos, devem ser revisados junto aos trabalhadores. 

Nota: Todos os trabalhadores envolvidos na atividade deverão assinar a lista de 

executantes, dando ciência da sua participação na divulgação da APR; 

6.7 Classificação da categoria de Frequência / Probalidade (APRs)  

6.7.1 Os cenários acidentais devem ser classificados em categorias de frequência, os quais 

fornecem uma indicação qualitativa da frequência esperada de ocorrência para cada um 

dos possíveis cenários acidentais identificados pelos perigos e riscos descritos. 
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6.7.2 A classificação será estabelecida conforme as características definidas na tabela 

abaixo: 

FREQUENCIA PROBABILIDADE 
EQUIVALÊNCIA 

(Norma 2782) 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

ABREVIAÇÃO 

UTILIZADA 

BAIXA 
Altamente 

improvável 

A – Extremamente 

Remota 

B – Remota 

Conceitualmente possível, 

mas sem referências na 

indústria ou, não esperado 

ocorrer apesar de haver 

referências em instalações 

similares na indústria. 

AI 

MÉDIA Improvável 
C – Pouco Provável  

D – Possível 

Pouco provável de ocorrer 

durante a vida útil de um 

conjunto de instalações 

similares ou, possível 

ocorrer 1 (uma) vez durante 

a vida útil da instalação. 

I 

ALTA Provável 
E - Provável                                        

F - Frequente 

Possível ocorrer várias 

vezes durante a vida útil da 

instalação. 

P 

 

6.8 Classificação da categoria de Severidade / Gravidade (APR). 

6.8.1 A classificação da Severidade/Gravidade, fornece uma indicação qualitativa do grau 

das conseqüências. Deve-se verificar a severidade/gravidade das conseqüências para 

danos às pessoas, ao patrimônio, ao meio ambiente e imagem da CIGÀS e do cliente. Este 

representa a magnitude ou a gravidade do dano, devendo ser classificada conforme os 

critérios do quadro abaixo (item 6.10.1). 

Nota 1 –  O cenário crítico compreende acidentes com abrangência localizada numa 

unidade ou planta de processo, com o potencial de atingir um número mínimo de pessoas, 

normalmente ligadas a uma tarefa especifica e relacionadas ao cenário de acidentes. 

Nota 2 – O cenário catastrófico compreende acidentes de largas proporções, com potencial 

de atingir um número maior de pessoas, inclusive pessoas da força de trabalho e/ ou partes 

interessadas que não necessariamente tenham uma relação direta com o cenário do 

acidente. 
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6.9 Classificação do Grau de Risco (APR). 

6.9.1 As classificações obtidas através da aplicação dos critérios da análise da 

Frequência/Probabilidade e Severidade/Gravidade devem ser comparadas, conforme o 

quadro abaixo, fornecendo o enquadramento do risco em verificação.  

ESTIMADOR DA CATEGORIA DOS RISCOS 

                 

GRAVIDADE  

 

FREQUÊNCIA/ 

PROBALIDADE                         

LEVEMENTE 

PREJUDICIAL (LP) = 

 

I – Desprezível 

II - Marginal 

PREJUDICIAL (P) = 

 

III – Média 

EXTREMAMENTE 

PREJUDICIAL (EP) = 

IV – Crítica 

V – Catastrófica 

BAIXA 

ALTAMENTE IMPROVÁVEL (AI) =  

A – Extremamente Remota 

B - Remota 

Trivial (1) Aceitável (2) Moderado (3) 

MÉDIA/IMPROVÁVEL (I) = 

C – Pouco Provável 

D - Possível 

Aceitavél (2) Moderado (3) Substancial (4) 

ALTA/PROVÁVEL (P) = 

 

E - Frequente 

Moderado (3) Substancial (4) Intolerável (5) 

 

6.9.2 Para cada grau de risco identificado,  uma tomada de ação de forma que se tenha o 

efeito desejado. 

Nota 1 – Quando se pontua a Probabilidade da ocorrência de danos relacionados a saúde 

e segurança, deve-se levar em consideração, a adequação das medidas de controle já 

implementadas. Desta forma deverão ser definidas ações para gerenciamento dos riscos. 

Estas ações deverão ser implementadas impreterivelmente antes do início das atividades 

de forma que se assegure o início das atividades com gerenciamento dos riscos 

analisados. 

6.9.3 A não implementação das ações de gerenciamento dos riscos torna nulo todo o 

trabalho de Identificação dos perigos e análise dos riscos realizados com a elaboração da 

APR. 

6.9.4 As atividades com grau de risco intolerável demonstram que as mesmas são de 

altíssimo risco e com consequências muito severas, sendo assim necessário que medidas 

diferenciadas sejam tomadas de forma a evitar ou mitigar as consequências. 

6.10 Análise de Segurança da Tarefa – AST 

6.10.1 Recomenda-se a utilização da AST nas seguintes situações de Trabalho: 
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a) Não rotineiros, modificados, ou executados excepcionalmente de maneira não 

convencional ou não prevista nos procedimentos, instruções de trabalho ou na APR 

existente; 

b)  Em que os procedimentos ou instruções de trabalho estabelecidos não possam ser 

aplicados na sua totalidade; 

c) Trabalhos com histórico ou potencial de acidentes; 

d) Para elaboração da AST, utilizar o modelo atualizado (FR.NORCIG.SMS.04.02 Análise 

de Segurança da Tarefa AST, que acompanha esta norma; 

Nota 1 – É importante aplicar a AST em tarefas especificas, seguindo criteriosamente suas 

etapas, riscos associados e ações de controle. O uso frequente de uma AST para executar 

uma mesma tarefa pressupõe que a mesma seja convertida em APR. 

6.11 Diferenças entre AST e APR 

6.11.1 A AST é uma ferramenta utilizada para organizar e tornar seguro um trabalho não 

rotineiro, sendo aplicável a atividades específicas, onde tenha sido identificada a 

necessidade de inclusão de etapas não previstas quando da elaboração da APR, 

demandando a implementação de controles adicionais. 

 

6.11.2 O uso recorrente de uma AST para executar uma mesma atividade pressupõe que 

ela seja convertida em um procedimento regular, ou que seja estabelecida uma APR 

específica para a tarefa.  

6.11.3 Esta ferramenta também deve ser utilizada para as seguintes situações: 

 Tarefas não previstas nos procedimentos ou na APR existente, em especial, aquelas 

que envolvam equipamentos críticos (máquinas pesadas, movimentação de cargas, 

máquinas portáteis – elétrico/rotativo, trabalho em eletricidade, trabalhos em altura, 

sistemas pressurizados, espaços confinados), dentre outras; 

 Os procedimentos estabelecidos não podem ser aplicados na sua totalidade, em 

função de modificações introduzidas no processo executivo. 

 

6.12 Para elaboração de AST deverá ser considerado as seguintes etapas: 

a) Identificação e compreensão do trabalho a ser executado; 

b) Planejar todas as etapas da tarefa, passo a passo; 

c) Identificar, em cada etapa, os riscos existentes em especial, aqueles derivados de 

alterações no processo executivo; 
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d) Tomar as ações preventivas e corretivas para cada risco identificado, de modo a eliminar 

ou controlar a exposição; 

e) Avaliação o que pode sair errado, com relação às ações planejadas; 

f) Criar ações de correção. 

 

6.13 Etapas de preenchimento da AST 

 

1ª Coluna – Etapas da Tarefa: 

Esta coluna contém as Etapas / Passos executados para a tarefa analisada. As etapas são 

definidas pelas equipes participantes com base em procedimentos existentes e/ou 

levantamento e observação “in loco”. Considerar, nesse planejamento, por exemplo: 

 Preparação da área; 

 Movimentação de materiais e equipamentos; 

 Utilização/operação de ferramentas/ equipamentos necessários. 
 

2ª Coluna – Riscos Associados: 

Para cada etapa do trabalho, identificar os riscos/aspectos independentemente do potencial. 

A APR e/ou metodologias de levantamento de aspectos e impactos e/ou perigos e danos 

podem ser utilizadas para auxiliar na elaboração da AST. 

Na identificação do risco pode ser feita a citação somente do perigo como, por exemplo, 

“radiações ionizantes” ou, associá-lo com o dano como, por exemplo, “queimadura por 

radiações ionizantes” de forma a tornar a identificação uma tarefa mais simples. 

 

3ª Coluna – Providências tomadas (ações): 

Para os riscos/aspectos associados identificados em cada etapa, citar as ações preventivas 

ou corretivas a serem adotadas. As ações devem considerar equipamentos de proteção 

individual / coletivos, regras contidas nos procedimentos de trabalhos da área, 

procedimentos específicos da atividade, como por exemplo: entradas em ambientes 

confinados, trabalhos elétricos, explosividade, isolamento da área, interferência em piso, 

iluminação de emergência, descontaminação, inertização, ventilação forçada, rota de fuga, 

coletor de resíduos, etc. 
  

4ª Coluna – O que pode dar errado? 

Os possíveis efeitos danosos de cada RISCO identificado são listados nesta coluna. 

Os efeitos dos acidentes estão relacionados com danos às pessoas, às instalações ou ao 

meio ambiente. 

Exemplos: 

 Intoxicações ou asfixia (vazamentos de gás ou atmosfera asfixiante); 

 Traumas físicos decorrentes de quedas, incêndio (queimadura), explosão (fratura, 

ruptura de tímpano); 
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 Contaminação do solo/recursos hídricos. 
 

5ª Coluna – Ações 

Esta coluna contém as recomendações de medidas mitigadoras de risco propostas pela 

equipe do estudo. 

 

6.14. VALIDADE DA AST  

 

A AST terá validade de no máximo 5 dias, para servir na complementação ou retificação de 

procedimentos e APR’s existentes mais que não comtemplam atividade em execução. 

 

7. REQUISITOS DE SMS 

 

7.1 Para prevenção de autuações/notificações por órgãos fiscalizadores, deverá ser 

atendido os requisitos descritos na NORCIG.SMS.11 DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO 

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

 Os deveres e responsabilidades, quanto a fiscalização do cumprimento dos requisitos 

legais, requisitos Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, pelos prestadores 

de serviços durante a execução de serviços contratados pela CIGÁS, visando evitar 

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

Incidentes, Acidentes, Doenças ocupacionais, Danos ao Meio ambiente, e ao 

Patrimônio. 

7.1.1 Com relação a execução de serviços prestados por empresas terceirizadas, atentar 

para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

terceirizadas, informando a GQSMS através do e-mail gqsms@cigas-am.com.br, o 

período de realização do serviço, o tipo da atividade e a quantidade de colaboradores 

envolvidos; 

 Planejamento Integração/ Briefing de QSMS – Havendo necessidade de execução de 

serviços terceirizados nas instalações internas e externas da Companhia, deverá ser 

informado a GQSMS com antecedência de até 24h;  

 As integrações serão realizadas pela GQSMS todas as terças-feiras ás 15h; 

 Os serviços serão liberados, somente após a realização da integração ou Briefing de 

QSMS, com a entrega das documentações necessárias, indicadas no anexo II 

Documentos para Credenciamento. 

7.2 Para prevenção de impactos ambientais, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos, levando em consideração: 

 Uso da ferramenta Legnet para consulta dos aspectos e impacto das atividades; 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

7.3 Atender os requisitos descritos no PROCIG.SMS.14 - Permissão de Trabalho (PT), 

principalmente no que diz respeito a: 

 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) visando preservar a integridade física das pessoas, da comunidade, do meio 

ambiente, dos equipamentos, e da continuidade das operações da Cigás, garantindo 

que todos os procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos 

associados a atividade sejam identificados e controlados e, todo trabalho seja 

autorizado e controlado apropriadamente com os cuidados necessários para 

atendimentos a esta norma; 

 Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, 

desmontagem construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou 

instalações da CIGÁS, que ofereçam riscos de acidentes pessoais, ambientais ou 

alguma interferência na operação; 

 Atenção a proibição de emissão da Permissão para Trabalho pela mesma pessoa que 

irá executar a atividade; 

 A permissão para trabalho deverá ser emitida para as atividades: A frio, atividade em 

Espaço Confinado, atividade de Escavação, atividades de Manutenção, trabalho em 

altura, trabalho a Quente, trabalho com eletricidade, movimentação de carga, e 

transporte e manuseio de produtos químicos para trabalhos enquadrados na 

sistemática de área liberada fica dispensado o planejamento do trabalho para fins de 

emissão da PT. 

 

7.4 Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de 

Acidentes, Incidentes e Desvios, em atenção a: 

 Comunicação de todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência 

Ambiental, Danos ao Patrimônio e Primeiros Socorros e o acionamento de órgãos 

externos de atendimento conforme anexos I, II, III, IV, V e VI da norma;  

 Garantia de que todo incidente, acidente e desvio siga o fluxograma de atendimento a 

emergências; 

 Garantia de que seja formada uma comissão de investigação para tratar a ocorrência 

sendo ela de qualquer gravidade; 

 Aplicação de melhorias contidas em plano de ação para mitigação da ocorrência.  

 

7.5 Atender os requisitos da NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes – GRSE, praticando a organização, Limpeza e Coleta Seletiva de todos os 

resíduos gerados; 
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7.6 Para atendimento a emergências, envolvendo colaboradores CIGÁS e de empresas 

terceirizadas: 

 Observar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA – EOR, estabelecido 

no item 7.3.4 do NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência, 

comunicando as ocorrências através do ramal 117 ou 0800-723-3202; 

 Garantir a adoção de medidas adequadas para o tratamento das ocorrências com 

característica de emergência externas e internas; 

NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos demais 

documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais 

e federais aplicáveis a Companhia. 

 

8. REGISTROS 

 

8.1 FR.NORCIG.SMS.04.01 Análise Preliminar de Risco APR. 

8.2 FR.NORCIG.SMS.04.02 Análise de Segurança da Tarefa AST. 

9. ANEXO 

 

Não aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


