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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar as condições exigíveis para 

comentários, emissão e revisão de documentos de projeto em geral, para uso interno e 

externo à CIGÁS. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 ITCIG.GET.01 - Execução de Documentos Técnicos; 

2.2 ITCIG.GET.02 - Codificação de Documentos Técnicos. 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta Instrução de Trabalho aplicar-se-á a gerência de Engenharia da Companhia de Gás do 

Amazonas – CIGÁS. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Emissão “Original” - Primeira emissão de qualquer documento de projeto. 

4.2 Revisões - Demais emissões dos documentos de projeto incorporando modificações. 

4.3 Revisão “Como Construído” (“As Built”) - Revisão em documento de projeto 

incorporando informações de modificações realizadas na fase de construção, montagem, 

condicionamento e operação assistida. 

4.4 Revisão “Como Comprado ou Adquirido” - Revisão em qualquer documento 

técnico devido modificações ou informações introduzidas durante a fabricação/compra de 

equipamentos, materiais ou sistemas. 

4.5 Número Codificado - É o conjunto alfanumérico identificador do documento, sendo 

obtido pela associação ordenada dos códigos representativos dos diversos grupos 

básicos que o compõem. 

4.6 Grupos Básicos - São os elementos componentes do número codificado. 
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5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1 Supervisor de Qualidade; 

5.2 Supervisor de Projetos; 

5.3 Projetista; 

5.4 STAFF; 

 5.5 Analista Mecânico; 

 5.6 Analista Civil; 

 5.7 Analista Eletricista; 

5.8 Analista de Instrumentação e Automação; 

5.9   Desenhista Cadista. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. Computador (Rede para arquivamento do sistema); 

6.2.  AutoCad. 

7. DETALHAMENTO DE ATIVIDADE 

7.1.  PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS CIGÁS  

7.1.1 Para garantir a padronização e validação dos documentos técnicos elaborados, é de 

extrema importância que todos sejam emitidos segundo o descrito nesta instrução de 

trabalho.  

 

7.1.2 Os documentos técnicos elaborados, devem estar de acordo com as instruções de 

trabalho: ITCIG.GET.01 e ITCIG.GET.02. 

 

7.1.3 Para realizar a liberação da emissão de documentos técnicos, deverão ser 

cumpridas as seguintes orientações: 
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a) Solicitar que outras 2 (duas) pessoas verifiquem o conteúdo do documento, utilizando o 

formulário: Lista de Verificação (Anexo A); 

  

b) O documento somente será liberado para emissão quando houver aprovação dos dois 

verificadores.  

 

NOTA 1 – Caso seja necessária averiguação de outros itens não descritos na Lista de 

Verificação (Anexo A), estes podem ser inclusos. 

 

7.1.4 Os documentos emitidos devem ser arquivados em meio eletrônico em seu formato 

original (editável), sendo disponibilizados para consulta uma cópia em extensão eletrônica 

que não permita alterações em seu conteúdo (Ex.pdf). 

 

7.2. ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MEIO MAGNÉTICO 

7.2.1 Os arquivos digitais devem ter a mesma nomenclatura do “número codificado” dos 

documentos (conforme ITCIG.ENG.02), acrescido do índice de revisão, como 

exemplificado abaixo: 

 

ET-CIG-001-0012-300-006 _ Rev.1 

Codificação de Documentos 

conforme a ITCIG.ENG.02 
Underline Índice de Revisão 

(Exemplo 1 - Fonte GETEC) 

 

7.2.2 Não se deve armazenar mais de um documento em um mesmo arquivo digital, 

exceto desenhos de plantas em formato “dwg”. No entanto, para que os mesmos possam 

ser arquivados em um mesmo arquivo, estes devem obedecer os seguintes requisitos: 

 

a) Para diferenciar os desenhos das plantas, é necessário que os mesmos possuam 

apenas o “sequencial do projeto” referente ao “grupo básico”, ou seja, os demais códigos 

que compõem o “grupo básico” do número de codificação devem ser idênticos; 
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b) O código referente ao “sequencial do projeto” deve impreterivelmente ser nomeado 

sequencialmente em ordem crescente, sem intervalos entre os sequenciais; 

 

c) Os arquivos digitais que contemplam mais de um documento (extensão “dwg”) em seu 

conteúdo (de acordo com o item 8.2.2), não devem ser nomeados conforme o item 8.2.1, 

mas sim como exemplificado a seguir: 

 

IT-CIG-001-0012-300- 003 / 006 

Codificação de Documentos 

conforme a ITCIG.GET.02, 

exceto o "grupo básico" 

referente ao "sequencial do 

projeto" 

"sequencial do 

projeto" referente 

à primeira planta 

do arquivo 

   

Barra 

"sequencial do 

projeto" referente 

à ultima planta do 

arquivo 

(Exemplo 2 - Fonte GETEC’) 

 

NOTA 2 – O arquivo digital (com extensão “dwg”) contendo a nomenclatura apresentada 

anteriormente, indica que o mesmo é composto pelos seguintes documentos (desenho de  

plantas): DE-CIG-001-0012-300-003, DE-CIG-001-0012-300-004, DE-CIG-001-0012-300-

005 e DE-CIG-001-0012-300-006. 

 

8.2.3 Para cada desenho de planta presente em um mesmo arquivo digital (com extensão 

“dwg”), deve ser gerado uma cópia em uma extensão eletrônica que não permita 

alterações em seu conteúdo (exemplo: “pdf”), conforme item 8.1.4. E o nome do arquivo 

deverá estar de acordo com o item 8.2.1. 

 

7.3. CONDIÇÕES GERAIS 

7.3.1. Emissão “Original” 

 

7.3.1.1 A emissão original é considerada “revisão zero” (rev. 0) e assim indicada no 

campo próprio. Caso a emissão original do documento tenha finalidade específica (“Para 

Liberação”, “Liberado para Proposta de Contratação”), tal finalidade deve ser claramente 

indicada no espaço destinado à descrição da revisão. 
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7.3.1.2 Os documentos novos e revisões devem ser emitidos em meio eletrônico. 

7.3.2. Identificação das Revisões – As revisões devem ser identificadas através de 

sequencial numérico. Iniciando em “0” e prosseguindo em ordem crescente de números 

inteiros (Ex: 0, 1, 2, 3...).  

 

7.3.3. Execução de Revisões 

 

7.3.3.1 Qualquer modificação em uma página ou folha de um documento caracteriza uma 

revisão de todo o documento.  

 

7.3.3.2 O motivo da revisão do documento deve ser descrito sucintamente no local 

indicado. Quando a descrição for inviável por sua extensão ou complexidade, deve ser 

indicada a região do documento onde foi feita a revisão. 

  

7.3.3.3 Quando o espaço destinado à descrição das revisões tiver sido totalmente 

ocupado, é permitido apagar as primeiras descrições das revisões para lançamento das 

novas. Devem ser deixadas, entretanto, pelo menos, a última descrição das revisões 

registradas no documento, mais a emissão original do documento (rev. 0). 

 

7.3.3.4 Todas as alterações devem ser claramente assinaladas no documento através de 

“amebas” e “triângulos de revisão” contendo a letra da revisão em seu interior. As 

indicações das revisões anteriores devem ser retiradas. 

 

7.3.3.5 Informações a serem suprimidas, se desejável, podem ser riscadas ou 

hachuradas, em lugar de apagadas, a fim de se evidenciar o que foi suprimido. 

 

7.3.4. Revisão de Documentos de Acordo com as Fases do Projeto – Documentos de 

projeto de engenharia utilizados em diferentes etapas de um empreendimento (projeto 

básico, projeto executivo, projeto detalhado e etc.) não são cancelados e nem revisados 
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quando ocorre a transferência da fase do empreendimento. O que ocorre é apenas a 

criação de um novo documento referenciando o anterior. 

7.3.5. Documentos Refeitos, Cancelados, Substituídos e Renumerados 
 

7.3.5.1 O ato de modificar, cancelar, substituir ou renumerar documentos é considerado 

revisão. O documento ao ser cancelado deve conter na descrição da revisão a palavra 

“Cancelado” e ser cortado transversalmente, na área útil da primeira página, por faixa 

contendo a mesma palavra. 

 

7.3.5.2 Para a substituição de documento, procede-se do seguinte modo: 

 

a) O documento substituído é cancelado, figurando-se como descrição sucinta: 

- “Cancelado. Substituído pelo documento nº…”; 

b) O documento substituinte pode ser um documento existente, novo ou revisado, 

constando, no campo de notas gerais: 

- “Este documento substitui o documento nº...”; 

c) Quando o documento substituinte for existente e não requerer alteração do seu 

conteúdo, não é necessária a emissão de uma revisão para validá-lo. 

7.3.5.3 Havendo necessidade de alterar a numeração de documento, um novo documento 

deve ser emitido na sua revisão zero. 

 

7.4 Responsabilidade e Autoridade 

Responsabilidade Autoridade 

 Supervisor de Qualidade 
Elaborar, revisar e aprovar os 

documentos de gestão do setor 

Gerente 
Aprovar documentos previamente 

elaborados e verificados 
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8. REQUISITOS DE SMS’ 

8.1 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. 

8.1.1 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. 

8.2 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; 

 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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8.3  Para prevenção de incidentes e acidentes envolvendo colaboradores CIGÁS e de 

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR, principalmente no que diz respeito a: 

 Comunicação em até 10 dias ao GQSMS sobre os serviços a serem executados; 

 Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

 Implantação das recomendações contidas nas APR’s antes e durante a execução das 

atividades, principalmente quanto a utilização de todos os EPIs necessários, incluindo 

uniforme completo para realização das atividades externas de Construção e 

Montagem e Manutenção da RDGN, conforme descrito no 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA da Companhia, requisitos 

legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

para que ocorra revisão na APR e/ou elaboração da AST;  

 Garantir que a equipe de execução da atividade esteja treinada no procedimento 

executivo e na APR/ AST evidenciados em lista de presença; 

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

8.4 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; 
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 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. 

 

8.5  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.  

 

8.6 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; 

8.7 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 
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documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais 

e federais aplicáveis a Companhia. 

9. REGISTROS 

Lista de Verificação 

10. ANEXOS  

ANEXO A - LISTA DE VERIFICAÇÃO 
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ANEXO A - LISTA DE VERIFICAÇÃO 

‘

Item Certo Errado Certo Errado

1 (5) (5) (6) (6)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

V1

V2

VISTO: (8)NOME: (7)

NOME: (9) VISTO: (10)

ITENS A SEREM VERIFICADOS V1 V2
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Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original ou 

salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

 

Campo Como preencher Responsável 

1 Tipo de documento Vistoriador 

2 Número/codificação do documento Vistoriador 

3 Descrição do item verificado Vistoriador 

4 Anotação acerca do item Vistoriador 

5 Status da avaliação realizada Vistoriador 1 

6 Status da reavaliação realizada Vistoriador 2 

7 Nome do vistoriador 1 Vistoriador 1 

8 Assinatura do vistoriador 1 Vistoriador 1 

9 Nome do vistoriador 2 Vistoriador 2 

10 Assinatura do vistoriador 2 Vistoriador 2 

 

 

 

 

 

 

 


