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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1 O presente manual contém o escopo do Sistema de Gestão Integrada (SGI), as 

referências as informações documentadas, a descrição da interação entre os 

processos, as responsabilidades dos departamentos envolvidos, bem como as 

declarações de garantia da qualidade para o atendimento aos requisitos especificados 

na ISO 9001:2015 e atendimento aos requisitos legais aplicáveis na mitigação dos 

impactos ambientais para o atendimento aos requisitos especificados na ISO 

14001:2015. Constitui o suporte documental para as normas, procedimentos, 

programas e instruções de trabalho que compõe o SGI, representando o compromisso 

da Cigás pela manutenção da eficácia do Sistema. 

 

2. OBJETIVO DO MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

 

2.1 Descrever o Sistema de Gestão Integrado (SGI) estabelecido e mantido pela 

Cigás, proporcionando orientação para atendimento as diretrizes e requisitos 

estabelecidos pela Companhia, através das informações documentadas descritas 

neste Manual, visando atender seu horizonte estratégico, através do atendimento a 

sua Missão, Visão e Valores, Políticas e Objetivos do SGI, e requisitos descritos nas 

NBR’s ISO 9001 e NBR ISO 14001. 

 

3. ABRANGÊNCIA 

 

3.1 Todos os departamentos que compõe a CIGÁS e também aos prestadores de 

serviços que interagem com o Sistema de Gestão Integrado da Companhia de Gás 

do Amazonas – CIGÁS. 

 

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 

 

4.1 A Companhia de Gás do Amazonas é uma concessionária estadual de serviços 

de distribuição de gás natural canalizado, sociedade de economia mista de capital 

fechado com controle estatal, tem como acionistas o Governo do Estado do Amazonas 

e a Manausgás S/A, criada em 08/05/1995 (Lei 2.325), com início operacional em 01 

fevereiro de 2010. É responsável exclusiva pela comercialização e distribuição do gás 
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natural no Estado do Amazonas, com a concessão dos serviços no prazo de vigência 

de 30 (trinta) anos, contados a partir do início de suas operações. 

 

 

 

4.1.1 Atua nos diversos segmentos do mercado, contribuindo para o desenvolvimento 

do Estado, disponibilizado energia mais limpa e segura, proporcionando menos 

poluição do ar e maior segurança para as partes interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

MANUAL 
N.º: 

MSGI.01 
REV.   

05 

TÍTULO:  
 

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

FOLHA: 

5 de 21 
GERÊNCIA: 

GQSMS 

EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 

 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório 

original ou salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não 

controlada”. 

4.1.2 Conta com aproximadamente mais de 90 km de rede de distribuição em 

operação, atendendo 89 Cliente contratados, sendo 14 térmicas, 37 indústrias, 7 

postos automotivos, 24 comércios e 7 residencial. 

 

 

 

4.1.3 Em média, a Companhia comercializou de janeiro a junho/17, 2.606.538 milhões 

de m³/dia. Do total comercializado, 2.606.538 milhões de m³/dia do volume é entregue 

a 14 (quatorze) usinas termelétricas e o restante 81.668 m3/dia para 37 (trinta e sete) 

indústrias, 12.730 m3/dia para 7 (sete) postos de revenda de combustíveis, 697 m³/dia 

 para 24 (vinte quatro) empresas do segmento comercial (lavanderia, shopping center 

e hotel. 

 

4.2 Direcionamento Estratégico  

4.2.1 A CIGÁS, é uma empresa que prima pela qualidade de seus serviços e como tal 

busca integrar sempre os aspectos socioambientais às suas atividades e processos, 
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buscando somar aos princípios de práticas da qualidade, a gestão ambiental de seus 

aspectos e impactos. 

 

4.2.2 Diante dessa perspectiva, no período de junho a setembro de 2012, elaborou o 

seu Planejamento Estratégico com as etapas de definição de horizonte estratégico, 

construção da identidade organizacional aplicando os conceitos de negócio, definindo 

sua missão, visão e valores, e Objetivos Estratégicos. 

      
          Missão, Visão e Valores (Fonte: ASCOI)                                 Mapa Estratégico 2017 (Fonte: ASCOI)                                               

 

 

4.3 Questões Internas e Externas 

4.3.1 Visando atender seu horizonte estratégico, a Cigás realiza periodicamente, 

análise de questões internas e externas, incluindo analises de riscos e oportunidades, 

onde são definidos os Objetivos e Projetos Estratégicos, com ações para alcançar os 

resultados estabelecidos. 

 

4.3.2 Para viabilizar o alcance destes resultados, assegurar a melhoria continua de 

seu desempenho, e a satisfação de seus clientes, em 2013 a Cigás estabeleceu 
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dentre estes objetivos, a implantação do Sistema de Gestão de Qualidade, que se 

concretizou em setembro de 2014, com a Certificação na NBR ISO 9001:2008. 

 

4.3.3 Em 2015, com a consolidação de seu Sistema de Qualidade, a Cigás em 2016 

reafirmou seu compromisso com as questões ambientais, definindo em seu 

Planejamento Estratégico, o Projeto para Implantação do SGA, com base nos 

princípios descritos na NBR 14001:2015, neste sentido vem adotando práticas 

ambientais, referenciadas neste Manual, para alcançar este resultado.  

 

4.3.4 Cabe ressaltar que, A CIGÁS e seus prestadores de serviços são 

comprometidas a implementar práticas de gestão de qualidade, segurança, meio 

ambiente e saúde em suas operações, assegurando o entendimento estratégico das 

questões relativas a esses temas, nas quais podem afetar a capacidade da 

Companhia em atingir seus resultados. 

 

5. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

 

5.1 A Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS possui como escopo do Sistema de 

Gestão de SGI: 

 

“Distribuição e comercialização de gás natural (GN) canalizado para todos os 

segmentos do mercado”. 

 

 

5.2 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

 

5.2.1 REQUISITOS GERAIS 

 

5.2.2 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS estabeleceu, implementou e 

mantém um Sistema de Gestão de SGI, incluindo os processos necessários e suas 

interações de forma a melhorar continuamente, de acordo com os requisitos 

estabelecidos nas Normas ABNT NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001. 

 

5.2.3 Os processos identificados, possibilitam a visualização das entradas e saídas, a 

sequência e a interação entre processos, os responsáveis, e os documentos e 
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registros correlacionados ao Sistema de Gestão Integrado, estes podem ser 

consultadas na pasta G:\14. Mapeamento de Processos. 

 

5.3  Liderança e Comprometimento 

 

5.3.1 A Alta Direção da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, fornece evidência 

do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do Sistema 

de Gestão Integrado, e com a melhoria contínua de sua eficácia: 

 

a) comunicando à Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS da importância de 

atender aos requisitos dos clientes, como também aos requisitos estatutários e 

regulamentares, 

 

b) estabelecendo, desenvolvendo e comunicando a Política de SGI, 

 

c) assegurando que os Objetivos da Qualidade são estabelecidos, 

 

d) conduzindo as análises críticas pela Direção, e 

 

e) assegurando a disponibilidade de recursos, as responsabilidades e autoridades 

pare papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. 

 

5.4 Foco no cliente 

 

5.4.1 A Alta Direção da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, assegura seu 

comprometimento, através da determinação dos requisitos do cliente, dos estatutários 

e regulamentares pertinentes ao seu escopo. 

 

5.4.2 E através da abordagem no Planejamento Estratégico, dos riscos e 

oportunidades que podem afetar a conformidade de produtos e serviços, e a 

capacidade de aumentar a satisfação das partes interessadas. 

 

file://///192.168.1.241/Departamentos/SGI/14.%20Mapeamento%20de%20Processos
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5.4.3 Os requisitos dos clientes foram definidos conforme abaixo: 

 

 

Figura 3 – Requisitos do Cliente. (Fonte: ASCOI) 

 

5.4.4 Os requisitos estatutários e regulamentares pertinentes ao seu escopo, podem 

ser consultados na pasta SGI e sistema Legnet. 

Os riscos e oportunidades que podem afetar a conformidade de produtos e serviços, 

podem consultados na pasta SGI G:\16. Riscos e Oportunidades. 

 

5.5 Política de SGI 

5.5.1 A Política da Gestão Integrada foi desenvolvida de modo a atender tanto aos 

requisitos da NBR ISO 9001:2015 quanto aos requisitos da NBR ISO 14001:2015, 

integrando, portanto, aspectos da qualidade e ambientais: 
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Figura 4 – Política de SGI da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS (Fonte: ASCOI) 

 
 

5.6 Objetivos de SGI e planejamento para alcança-los 

5.6.1 A Alta Direção da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS define anualmente 

os objetivos e metas nos níveis, funções e processos pertinentes, levando em 

consideração os requisitos explícitos na Política de SGI, tornando-os parte dos 

desafios de todos os colaboradores da companhia. 

 
5.6.2 Os objetivos e metas definidos, podem ser consultado na planilha Objetivos e 

Metas do SGI, disponível na pasta SGI G:\2. Política e Objetivos\Objetivos _ Plano de 

ação para alcançar os resultados. 
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5.6.3 As áreas designadas como responsáveis pelos objetivos e metas, elaboram os 

planos de ações e desdobram nos níveis e funções pertinentes, bem como, 

monitoraram os resultados periodicamente. 

 

5.6.4 A alta direção da companhia acompanha os resultados dos indicadores, através 

de reuniões de avaliação gerencial mensal - AGM.  

 
 

5.7 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais 

 

5.7.1 Responsabilidade e autoridade 

 

5.7.1.1 Com base na estrutura organizacional da CIGÁS, a Alta Direção assegurou a 

definição das responsabilidades e a autoridades, estas foram comunicadas, e podem 

ser verificadas nas informações documentadas, tais como: Regimento Interno, CI da 

designação do Comitê de SGI, normas, procedimentos, programas e instruções de 

trabalho.   
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5.7.1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Figura 5 – Estrutura Organizacional da Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS. (Fonte: RH) 
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5.7.1.3  Comitê de SGI 

5.7.1.3.1 Foi criado em 26/07/2013 com o intuito de direcionar os processos realizados 

aos seus respectivos representantes, tem como objetivo tratar as questões pertinentes 

ao SGI em reuniões periódicas, contribuindo para a melhoria contínua dos processos 

de acordo com as normas vigentes. 

 

5.7.1.3.2 O comitê é composto pela Alta direção, Gestores, Coordenadores e 

Analistas da companhia, cuja as responsabilidades junto ao comitê, são determinadas 

através dos requisitos das normas NBR ISO. 

 

6. Planejamento, Ações para abordar riscos e oportunidades  

 

6.1 Periodicamente durante seu planejamento estratégico, a Companhia de Gás do 

Amazonas - CIGÁS considera as análises das questões internas e externas, as 

necessidades e expectativas de partes interessadas, bem como, identifica os riscos e 

oportunidades que precisam ser tratados, para assegurar que o SGI alcance os 

resultados pretendidos. Após a conclusão das ações planejadas, é realizado a 

avaliação da eficácia. 

 

6.2 Planejamento de Mudanças 

6.2.1 A CIGÁS estabeleceu a sistemática para o planejamento das mudanças 

associadas a: pessoas, processos, instalações e tecnologias que afetem o Sistema 

de Gestão Integrado, através da informação documentada, NORCIG.SMS.12 

Planejamento de Mudanças. 

.  

6.3 Aspectos e Impactos Ambientais 

 

6.3.1 A sistemática para identificação dos aspectos e impactos relacionados as 

atividades desenvolvidas pela Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, está 

descrita na NORCIG.SMS.05 Aspectos e impactos. 
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6.3.1.1 O levantamento está disponível no sistema Legnet. 

6.4 Requisitos Legais e outros requisitos 

 

6.4.1 A sistemática para identificação dos requisitos legais e outros requisitos 

aplicáveis Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, está descrita na 

NORCIG.SMS.06 Gerenciamento de Requisitos Legais. Os resultados obtidos estão 

disponíveis no sistema Legnet. 

 

7.  Gestão de Recursos 

 

7.1.A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS determina e provê, através de Plano 

Orçamentário e de Investimento, recursos necessários para manter o seu SGI e 

melhorar continuamente sua eficácia, e aumentar a satisfação de seus clientes 

mediante o atendimento dos requisitos, descritos nas informações documentadas, 

NORCIG.PLA.01 - Plano Orçamentário, NORCIG.PLA.02_ Plano de Investimento, e 

NORCIG.PLA.03_Controle Orçamentário. 

 

7.2 Competência 

 

7.2.1 A Cigás asseguras que as pessoas que executam atividades que afetam a 

conformidade com os requisitos do produto sejam competentes, com base em 

educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados, através do atendimento 

aos requisitos descritos nas informações documentadas, NORCIG.RHU.01 – 

Recrutamento e Seleção e NORCIG.RHU.02 – Treinamento e Desenvolvimento. 

 

7.3 Conscientização   

 

7.3.1 A Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, assegura que as pessoas que 

realizam trabalhos sob o controle da organização estão conscientes quanto, a Política 

do SGI; aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou 

potenciais associados com seu trabalho; da sua contribuição para a eficácia do SGI, 

incluindo os benefícios de desempenho ambiental melhorando; e das implicações de 

não estar conforme com os requisitos do SGI, incluindo o não atendimento aos 
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requisitos legais e outros requisitos da organização, através do desdobramento dos 

itens supracitados pelos Gestores aos seus colaboradores, e através das ações de 

conscientização realizadas nas palestras de DSQSMS, Campanhas e Comunicação 

Interna (Cigás Comunica). 

 

7.4  Comunicação Interna e Externa 

7.4.1 A comunicação do SGI é essencial para direcionar os processos de melhoria 

contínua. Para tal, a CIGÁS possui canal de comunicação interno com seus 

trabalhadores, através do CIGÁS COMUNICA. 

A sistemática para comunicação interna e externa, está descrita na  NORCIG.ACI.01, 

que tem com o objetivo de estabelecer as diretrizes e ações para assegurar que 

informações úteis do Sistema de Gestão Integrada (SGI) da CIGÁS sejam 

comunicadas a todos os colaboradores e demais partes interessadas. 

 

7.4.1.1 Descrição das partes Interessadas relevantes  

7.4.1.1.1 Devido ao seu efeito ou potencial efeito sobre a capacidade da CIGÁS em 

prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e 

aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, a determinou: 

 

a) as partes Interessadas pertinentes para o SGI; 

 

b) os requisitos (necessidades e expectativas) dessas partes interessadas pertinentes 

para o SGI; 

 

7.4.1.1.2 A CIGÁS monitorar e analisar criticamente em um período semestral, as 

informações sobre essas partes interessadas e seus requisitos pertinentes; 

 

7.4.1.1.3 As informações documentadas podem ser localizadas na pasta G:\4. 

Mapeamento de Partes Interessadas.  
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7.5 Informação Documentada  

 

7.5.1 A estrutura dos documentos do Sistema de Gestão de SGI da Companhia de 

Gás do Amazonas - CIGÁS inclui: 

a) Declaração documentada da Política e dos Objetivos de SGI, 

b) O Manual do Sistema de Gestão Integrado, 

c) Registros requeridos pelas Normas ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001 

d) Normas, Procedimentos, Instruções de Trabalhos, Planos e Programas, incluindo 

registros, determinados pela Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS como 

necessários para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes dos 

processos. 

 

 
 

 
Figura 6 – Estrutura Documental do Sistema de Gestão da Qualidade. (Fonte: GQSMS) 
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7.5.2 Criando e Atualizando 

7.5.2.1 A informação documentada requerida pelo Sistema de Gestão Integrado, é 

controlada de acordo com os requisitos descritos na NORCIG.SMS.01 – CONTROLE 

DE DOCUMENTOS E REGISTROS DA CIGÁS. 

 

7.5.2.2 O controle da informação documentada referente a normas, procedimentos, 

programas e instruções de trabalho é realizado pela Gerência de Qualidade, 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde - GQSMS, seguindo o procedimento 

NORCIG.SMS.01. As informações documentadas pertinentes ao SGI, podem ser 

consultadas na pasta SGI, drive G. 

7.5.2.3 O controle dos registros que provem evidências de conformidade com 

requisitos da ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001 e da operação eficaz do 

Sistema de Gestão da Qualidade da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, ficam 

sob a responsabilidades das áreas detentoras dos mesmos, que atendem as 

recomendações descritas na NORCIG.SMS.01 – CONTROLE DE DOCUMENTOS E 

REGISTROS DA CIGÁS. 

 

8.  Operação 

 

8.1 Planejamento e controle operacionais 

8.1.1 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS planejou, implementou e controla 

os processos para atendimento dos requisitos do SGI, e implementa ações 

determinadas nos itens 6.1 e 6.2, através das informações documentadas abaixo: 

 NORCIG.SMS.07_Obtenção de Licenciamento Ambiental; 

 PROCIG.ENG.01 – Gestão de Empreendimentos para Atendimento de novos 

Clientes, incluindo as Instruções de trabalho pertinentes; 

 PROCIG.OEM.01 – Gestão de Operação e Manutenção, incluindo as 

Instruções de trabalho pertinentes; 

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

 PROCIG.SMS.10 – Monitoramento Ambiental. 
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8.2 Preparação e resposta a emergências 

8.2.1 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS estabeleceu e implementou a 

NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência, que tem como objetivo 

orientar como responder a potenciais situações de emergências. 

 

8.3. Planejamento de projeto e desenvolvimento 

8.3.1 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS na determinação dos estágios e 

controles para projeto e desenvolvimento considerou: 

a) a natureza, duração e complexidade das atividades de projeto e desenvolvimento; 

b) os estágios de processo requeridos, incluindo análises críticas de projeto e 

desenvolvimento aplicáveis; 

c) as atividades de verificação e validação de projeto e desenvolvimento requeridas; 

d) as responsabilidades e autoridades envolvidas no processo de projeto e 

desenvolvimento; 

e) os recursos internos e externos necessários para o projeto e desenvolvimento de 

produtos e serviços; 

f) a necessidade de controlar interfaces entre pessoas envolvidas no processo de 

projeto e desenvolvimento; 

g) a necessidade de envolvimento de clientes e usuários no processo de projeto e 

desenvolvimento; 

h) os requisitos para a provisão subsequente de produtos e serviços; 

ì) o nível de controle esperado para o processo de projeto e desenvolvimento por 

clientes e outras partes interessadas pertinentes; 

j) a informação documentada necessária para demonstrar que os requisitos de projeto 

e desenvolvimento sejam atendidos. 

 

Documentação correspondente: 

 NORCIG.PLA.04_Iniciação de Projetos; 

 NORCIG.PLA.05_Planejamento de Projetos; 

 NORCIG.PLA.06_Execução, Monitoramento e Controle de Projetos; 
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 NORCIG.PLA.07_Encerramento de Projetos 

 PROCIG.ENG.01 – Gestão de Empreendimentos para Atendimento de novos 

Clientes, incluindo as Instruções de trabalho pertinentes; 

 

8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente 

 

8.4.1 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS assegura que processos, produtos 

e serviços providos externamente estão conformes com requisitos, através do 

atendimento dos requisitos descritos nas informações documentadas abaixo: 

 NORCIG.SUP.01 - Compras de Materiais de uso e consumo, Patrimônio, 

Contratação de Serviços e Cadastro de Fornecedores e Pessoa Física e 

Jurídica; 

 NORCIG.SUP.02 - Avaliação de Fornecedores Críticos; 

 NORCIG.SUP.03 - Verificação de Produto Adquirido; 

 NORCIG.CPL.01 - Comissão Permanente de Licitação – CPL; 

 NORCIG.JUR.01 - Instrução Processual para Aquisição de Materiais, 

Contratação de Obras e Serviços; 

 NORCIG.SMS.11 – Diretrizes de SMS para Contratos. 

 

9.  Avaliação de desempenho 

 

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação, Generalidades 

9.1.1 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS aplica métodos adequados para 

monitoramento e, onde aplicável, para medição dos processos do SGI. Esses 

métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados 

planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, correções e ações 

corretivas devem ser executadas, como apropriado. 

Através de indicadores estratégicos do SGI, a Companhia de Gás do Amazonas – 

CIGÁS monitora e avalia o atendimento das metas estabelecidas. 
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Documentação correspondente: 

 Programa de Objetivos e Metas de SGI; 

 Planos para alcançar os objetivos e metas. 

 

9.1.2 Satisfação do Cliente 

 

9.1.2.1 Como uma das medições do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, 

a Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS monitora informações relativas à percepção 

de seus clientes em relação a seu atendimento, através das sistemáticas descritas nas 

informações documentadas, PROCIG.COR.02 - Serviço de Atendimento ao Cliente, 

Pesquisa de Satisfação. 

9.2 Auditoria Interna 

 

9.2.1 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS executa auditorias internas a 

intervalos planejados, levando em consideração a situação e a importância dos 

processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias 

anteriores, para determinar se seu SGI está conforme com as disposições planejadas, 

com os requisitos da Norma ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001e com os 

requisitos do seu Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

9.2.1.1 A informação documentada NORCIG.SMS.03 – AUDITORIA INTERNA foi 

estabelecida para definir as responsabilidades e os requisitos para planejamento e 

execução de auditorias, estabelecimento de registros e relato de resultados. 

 

9.3 Análise crítica pela direção 

 

9.3.1 Generalidades 

 

9.3.1.1 A Alta Direção da Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS analisa 

criticamente o seu Sistema de Gestão Integrado, em intervalos planejados, para 

assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia. A análise crítica inclui a 
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avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no Sistema 

de Gestão da Qualidade, incluindo a Política Integrada e os Objetivos de SGI. 

 

9.3.1.2 São mantidos registros das entradas das análises críticas e das decisões de 

melhoria (saídas) tomadas pela Alta Direção da Companhia de Gás do Amazonas - 

CIGÁS. 

 

10.  Não conformidade e ação corretiva 

 

10.1 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS executa ações para eliminar as 

causas de não-conformidades, de forma a evitar sua repetição. 

 

10.2 As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não-conformidades 

detectadas. 

 

10.3 A informação documentada NORCIG.SMS.02 – AÇÃO CORRETIVA foi 

estabelecida para sistematizar o processo. 

 

 

10.2 Melhoria Contínua 

 

10.2.1 A Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS melhora continuamente a eficácia 

do seu Sistema de Gestão da Qualidade por meio do uso da política da qualidade, 

objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e 

preventivas e análise crítica pela direção. 

 


