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1. OBJETIVO 

Esta norma tem como objetivo estabelecer a sistemática para identificação, acesso, análise, 

atualização e monitoramento do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos 

aplicáveis ao sistema de gestão Integrado da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, 

incluindo os associados ao levantamento de aspectos e impactos e perigos e riscos. 

  

2. REFERÊNCIAS 

2.1 Legislações Federais; 

2.2 Legislações Estaduais; 

2.3 Legislações Municipais; 

2.4 Norma NBR ABNT ISO 9001:2015 

2.5 Norma NBR ABNT ISO 14001:2015 

 

3. ABRANGÊNCIA 

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

distribuição de gás natural canalizado da Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Ações para atendimento e/ou manutenção – Define-se neste campo a ações 

necessárias para o pleno atendimento e/ou manutenção do atendimento aos requisitos com 

aplicação real. 

4.2 Administrador do sistema – Analista de SMS/ Analista de SGI designados pela 

Gerência de QSMS para monitorar as ações do sistema. 

4.3 Fornecedor - fornece mercadorias ou serviços ao consumidor 

4.4 Gestor – Gerente ou Coordenador da área. 

4.5 Legislação Aplicáveis – Normas legais relativas ao SGI relacionadas com o produto 

e/ou serviço, com os aspectos/impactos, com serviços contratados, atividades e instalações 

da organização. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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4.6 Legislação Aplicável com Requisitos – Normas legais relativas ao SGI efetivamente 

geradoras de obrigações para a organização com check list no Sistema Previsão Legal – 

SPL 

4.7 Legislação Aplicável sem Requisitos – Normas legais relativas ao SGI potencialmente 

geradoras de obrigações para a organização e/ou cujo conhecimento possa, a seu critério, 

ser de voluntário interesse. Norma identificadas como conhecimento no Sistema Previsão 

legal - SPL. 

4.8 Levantamento de Análise de Aspectos e Impactos/ Perigos e Riscos - LAIPR - 

Identifica todos os aspectos/ impactos e perigos e riscos e faz correlação com a 

NORCIG.SMS.05 – Identificação, Levantamento e Avaliação de Aspectos e Impactos 

Ambientais. 

4.9 Obrigação – Demanda imposta por um requisito legal. 

4.10 Outros Requisitos – São aqueles requisitos não mandatórios ou assumidos 

voluntariamente pela empresa. Nesta definição incluem-se Normas Técnicas não 

referenciadas na legislação, políticas internas, códigos e compromissos ambientais 

documentados. 

4.11 Requisitos Legais – Requisitos contidos na legislação e atos normativos emitidos por 

autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Inclui-se também nessa 

definição, as licenças ambientais, os requisitos advindos de suas condicionantes, bem como 

requisitos contratuais e normas técnicas referenciadas na legislação aplicável. 

4.12 Requisitos Para Conhecimento – Normas relativas às atividades, produtos e/ou 

serviços, relacionadas ao (s) módulo (s) contratado (s) que não trazem demandas à 

Companhia. 

4.13 Responsável pelo Requisito – Colaborador designado pelo gestor para execução das 

ações atribuídas ao atendimento das obrigações ou legislação. 

4.14 Sistema Previsão Legal - SPL – Sistema via internet que fornece a indicação da 

legislação aplicável e dos outros requisitos, banco de dados de acesso ao texto integral e 

atualizado da legislação aplicável, descrição e análise das obrigações originárias da 
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legislação e relação dos quesitos para a verificação da conformidade legal, bem como o 

resultado desta verificação. É elaborado e atualizado pela consultoria contratada. 

4.14.1 Título: Refere-se ao nome do Requisito Legal ou Outro Requisito (Exemplo: 

Constituição, Portaria, Lei, Decreto, Resolução, etc) com a respectiva numeração e ano de 

publicação. 

4.14.2 Origem: Esfera da competência federativa da qual originou o requisito relacionado, 

podendo ser federal, estadual, municipal. No caso de outros requisitos a origem é variada. 

4.14.3 Órgão: Entidade responsável pela emissão do requisito legal ou outro requisito. 

4.14.4 Situação do Ato: Refere-se a validade do ato legal (vigente, revogado 

expressamente, revogado tacitamente ou vencido). 

4.14.5 Arquivo: Link para abertura do texto integral do requisito legal 

4.14.6 Texto: Ementa do conteúdo e/ou comentários sobre o requisito legal e outro requisito. 

Breve relato das obrigações estabelecidas pelo requisito.  

4.14.7 Alteração: Refere-se a alterações sofridas pelo diploma legal ou revogações 

determinadas por este. 

4.14.8 Tema: Conteúdo geral de que se trata o requisito. 

4.14.9 Check List: Lista de obrigações para atendimento ao requisito legal e outro requisito. 

Campo para resposta e avaliação do atendimento a legislação e outros requisitos, bem 

como registro das ações necessárias.  

4.14.10 Conhecimento: Legislação que não gera obrigações para a organização. 

4.14.11 Responsável: Pessoa responsável pelo atendimento a obrigação identificada no 

check list do requisito legal ou outro requisito 

4.14.12 Responsável pela ação: Pessoa responsável por executar as ações pertinentes ao 

atendimento do requisito legal e outro requisito 

4.14.13 Responsável pela gestão: Pessoa responsável pelo acompanhamento da 

implementação das ações pertinentes ao atendimento do requisito legal e outro requisito. 

4.14.14 Aplicabilidade direta: Obrigações legais cuja responsabilidade pelo cumprimento é 

diretamente da organização. 

4.14.15 Aplicabilidade indireta: Obrigações legais cuja responsabilidade da organização 

restringe-se a cobrança pelo atendimento e não a execução, como por exemplo obrigações 

legais relacionadas a fornecedores, conforme pertinente. 
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4.14.16 Risco baixo: O não atendimento a obrigação decorrente do requisito legal e outro 

requisito apresenta impacto de gravidade desprezível ou risco insignificante e/ou a 

possibilidade da organização receber penalidades é muito pequena. A probabilidade de 

afetar as partes interessadas é baixa. 

4.14.17 Risco médio: O não atendimento a obrigação decorrente do requisito legal e outro 

requisito apresenta impacto de gravidade moderada ou risco moderado e/ou a possibilidade 

da organização receber penalidades é razoável. É provável que afete as partes 

interessadas. 

4.14.18 Risco alto: O não atendimento a obrigação decorrente do requisito legal e outro 

requisito apresenta impacto de gravidade severa ou risco alto e/ou a possibilidade da 

organização receber penalidades é grande. É muito provável que afete as partes 

interessadas. 

4.14.19 Status: Define a situação atual de atendimento das obrigações decorrentes dos 

requisitos legais e outros requisitos. 

 

5 RESPONSABILIDADES 

5.1 Empresa de Consultoria de Requisitos Legais e Outros Requisitos 

5.1.1 Determinar, disponibilizar o texto integral e atualizar mensalmente a legislação federal, 

estadual e municipal aplicável à organização. Analisar os requisitos legais e outros requisitos 

definindo as ações necessárias para atendimento com base no check list no Sistema 

Previsão Legal – SPL. 

5.1.2 Associar os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, ao levantamento de 

Aspectos/ Impactos e Perigos/Riscos. 

5.1.3 Prover treinamento sobre o sistema para os usuários. Prover orientação e 

esclarecimento de dúvidas relativas a requisitos legais e outros requisitos aplicáveis a 

organização. 

5.1.4 Realizar anualmente avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros 

requisitos, sendo resultado registrado no SPL. 
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5.2 Gestores 

5.2.1 Cumprir e fazer cumprir todos os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à 

Companhia de Gás do Amazonas e suas instalações, evidenciando seu atendimento no 

Sistema de requisitos legais; 

5.2.2 Providenciar os recursos necessários para implantar as ações para atendimento aos 

requisitos legais de suas áreas de atuação. 

5.2.3 Designar colaborador responsável pelo requisito, para execução das ações 

necessárias junto ao setor. 

5.3 Gerência de QSMS 

5.3.1 Monitorar o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis; 

5.3.2 Prover treinamentos necessários para garantir o atendimento aos requisitos legais e 

outros requisitos aplicáveis; 

5.3.3 Acompanhar as atividades da consultoria e dar suporte necessário para a 

implementação do efetivo gerenciamento da legislação e outros requisitos. 

5.4 Administrador do Sistema 

5.4.1 Associar ao responsável designado pelos Gestores, os requisitos legais e outros 

requisitos aplicáveis; 

5.4.2 Monitorar o sistema de requisitos legais, garantindo o cumprimento dos requisitos 

aplicáveis à CIGÁS pelos coordenadores e responsáveis pelos requisitos e ações; 

5.4.3 Verificar e consolidar as evidências de cumprimento aos requisitos. 

5.5 Responsável pelo Requisito 

5.5.1 Monitorar periodicamente os requisitos legais atribuídos a sua área. 

5.5.2 Executar as ações atribuídas ao atendimento das obrigações ou legislação; 

5.5.3 Evidenciar informação documentada que comprove o atendimento aos requisitos legais 

e outros requisitos aplicáveis; 
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5.5.4 Manter atualizada no SPL ou na pasta da rede especifica, evidências de atendimento 

aos requisitos legais, que necessitem de demonstração periódica do atendimento. 

5.5.5 Monitorar plano de ação referente a cada requisito legal ou outros requisitos aplicáveis. 

5.6 Todos os colaboradores 

5.6.1 Conhecer os Requisitos Legais e LAIA aplicáveis a sua atividade; 

5.6.2 Cumprir os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à Companhia de Gás do 

Amazonas. 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

6.1 PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, CADASTRO, ACESSO E 

ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

6.1.1 Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos Aplicáveis 

6.1.1.1 A Empresa contratada realiza o levantamento preliminar dos requisitos legais e 

outros requisitos, no âmbito Federal, Estadual e Municipal aplicáveis ao Sistema de Gestão 

da Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, com base nos serviços prestados, por meio 

de pesquisas em publicações oficiais, em periódicos locais ou regionais e investigações 

técnicas em bancos de dados, dando início ao gerenciamento de conformidade legal que 

contém, entre outras informações, o texto integral e atualizado dos requisitos legais. 

6.1.1.2 Após o levantamento preliminar, é realizada uma análise, verificando a aplicabilidade 

dos requisitos avaliados, com base nos serviços prestados, através de entrevistas, análise 

de documentos, verificação do levantamento de aspectos/impactos e etc., bem como 

consolidando o gerenciamento de requisitos aplicáveis, através da associação de novos 

requisitos ou exclusão dos requisitos não aplicáveis. 

6.1.1.3 Todos os parâmetros que influenciam a operação, o controle e monitoramento de 

aspectos ambientais e que definem ações administrativas (licenças, outorgas, etc.) deverão 

estar contempladas na LAIA, considerando-se também neste contexto os requisitos de 

partes interessadas (público interno, acionistas, imprensa, governo, órgãos de governo, 

clientes, comunidades e fornecedores). 
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6.1.2  Cadastro de usuários 

6.1.2.1 Permite ao Administrador cadastrar e gerenciar usuários no Sistema. É 

expressamente recomendado que cada pessoa que utilize o sistema tenha seus próprios 

dados de acesso, evitando que muitos usuários utilizem o mesmo login e senha, 

prejudicando as rotinas de segurança como recuperação de senha, assim como impossibilita 

a diferenciação pelo sistema para envios de alertas das ações por e-mail. 

Nota: Após cadastrado, será enviado um e-mail ao novo usuário informando seus dados de 

acesso e um link para ativação.  

6.1.3 Acesso a Requisitos Legais, Outros Aplicáveis e LAIPR 

6.1.3.1 O acesso aos requisitos legais e outros aplicáveis à companhia, é realizado é através 

de consulta eletrônica ao sistema de requisitos legais. 

6.1.3.2 O Sistema Previsão Legal está disponível pela internet no endereço e 

www.previsaolegal.com.br/novo_cliente.    

 

6.2 Atualização dos Requisitos Legais e Outros 

6.2.1 Os requisitos legais e outros aplicáveis ao sistema de gestão serão atualizados uma 

vez por mês pela empresa contratada, que enviará via sistema, a carta de atualização.  

6.2.2 As atualizações realizadas, referentes ao SPL, serão acompanhadas através do menu 

principal no site do sistema de requisitos legais, em que serão informadas as alterações 

ocorridas, com os comentários julgados necessários, para avaliação e atendimento ao 

requisito. 

6.2.3 O administrador do sistema analisa a atualização remetida pela empresa contratada 

para complementar as informações inseridas, define coordenadores pelo atendimento de 

acordo com o critério de especialidade da sua área, e caso necessário, realiza divulgação 

interna e a implantação das medidas/ações necessárias para atendimento das novas 

obrigações decorrentes dos requisitos legais e outros, de acordo com os critérios definidos 

no Sistema de Gestão. 

http://www.previsaolegal.com.br/novo_cliente
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6.2.4 O administrador do sistema, de acordo com o requisito, pode criar um plano de ação e 

indica responsáveis e prazo para o atendimento da legislação. 

6.2.5 Os requisitos cuja aplicabilidade foi definida como “conhecimento”, dispensam a 

avaliação. 

6.2.6 As ações necessárias para adequação ou manutenção do atendimento das exigências 

decorrentes dos requisitos legais e outros requisitos, serão tratadas. 

 
6.3 – Evidências de Atendimento 

6.3.1 O responsável pelo requisito, disponibiliza na rede e/ou no SPL, informação 

documentada de atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis; 

6.3.2 Não será considerado atendido, os requisitos legais e outros requisitos, sem registro 

de comprovação de seu atendimento. 

6.4 Indicador, Monitoramento e Medição  

6.4.1 O administrador realizará verificação mensal, para avaliação do atendimento por área. 

6.4.2 O administrador analisa as informações disponíveis no sistema de acordo com o 

atendimento por coordenador dos requisitos e gera um gráfico de requisitos atendidos, 

requisitos não atendidos e requisitos não avaliados. 

 

6.5 AVALIAÇÃO PERIÓDICA 

 

6.5.1 A avaliação periódica do atendimento à legislação e outros requisitos é realizada anualmente 

através do SPL. O resultado da avaliação é registrado no SPL, no campo check list, indicando as 

devidas evidências de atendimento as obrigações, conforme pertinente. Sendo identificado o não 

atendimento às obrigações legais, será aberta uma ação corretiva dentro do SGI ou do SPL. 

 

6.6 SITUAÇÕES DE REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DO SPL 

6.6.1 O SPL deve ser atualizado para verificação dos itens abaixo: 

 Publicação de novos requisitos legais e/ou outros requisitos (mensalmente); 

 Revogação ou alteração em requisitos legais e/ou outros requisitos (mensalmente); 
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 Alterações nas planilhas de aspectos / impactos e perigos/riscos, quando apropriado; 

 Mudança da situação real de atendimento ao requisito, quando apropriado. 

6.6.2 As alterações dos requisitos legais e outros requisitos do SPL são acompanhadas de Carta de 

Atualização, com os comentários julgados necessários. Estas alterações são entregues até o final do 

mês subsequente ao mês da alteração (Ex. As atualizações de Setembro serão informadas até o 

final de Outubro e assim por diante).  

 

6.7 CONSULTA DO LAIPR 

6.7.1 A consulta do Levantamento de Análise de Aspectos e Impactos, pode ser realizada através do 

link https://www.previsaolegal.com.br/novo_laia/. 

7. REQUISITOS DE SMS  

Atender ao estabelecido nas normas: NORCIG.SMS.05 - Levantamento de Aspectos e 

Impactos Ambientais - LAIA, NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de Segurança Meio Ambiente e 

Saúde para Contratos, NORCIG.SMS.09 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes - 

GRSE. 

8. REGISTROS 

Não aplicável 

9. ANEXOS 

Não aplicável 

 

 

 

 

 

 

https://www.previsaolegal.com.br/novo_laia/

