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1. OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo definir regras para o desenvolvimento das atividades 

das equipes de operação e manutenção. 

2. REFERÊNCIAS 

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis para a aplicação deste 

procedimento: 

2.1 NORMAS ISO ABNT 9001 e 14001 

2.2 NORCIG.SUP.01_ Aquisição de produtos, bens e serviços para a CIGÁS; 

 
3. ABRANGÊNCIA 

Este procedimento envolve todo o Departamento da GEOPE. 

 

4. DEFINIÇÕES 

4.1 GEOPE: Gerência de Operação e Manutenção 

4.2 RDGN: Rede de Distribuição de Gás Natural 

4.3 GQSMS: Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

4.4 SIEM: Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção 

4.5 CCO: Centro de Controle Operacional 

4.6 SBC: Recipiente no qual fica armazenado a mercaptana 

4.7 Spilldrun: Recipiente de armazenagem de resíduos químicos 

4.8 PT: Permissão de Trabalhado 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Gerente de Operações e Manutenção/ GEOPE: Gerir ações para que as atividades da 

GEOPE ocorram dentro das exigências legais, objetivando sempre as boas práticas e a 

melhoria contínua. 
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5.2 Supervisores /GEOPE: Verificar a perfeita execução da atividade e o cumprimento dos 

procedimentos. 

5.3 Analista de Processos Organizacionais: Providenciar os recursos necessários para 

execução dos serviços. 

5.4 Planejador de Manutenção: Planejar e controlar o cumprimento do plano de 

manutenção, bem como providenciar o atendimento das solicitações de manutenção predial. 

5.5 Técnicos e Assistentes: Executar os serviços programados de acordo com as tarefas 

descritas nas Ordens de Serviços. 

 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

6.1  PLANEJAMENTO 

6.1.1.  As atividades de operação e manutenção devem priorizar as ações preventivas para 

a perfeita conservação da RDGN. 

6.1.2 Cabe a área de planejamento da GEOPE: 

 Planejar e gerenciar todas as atividades relacionadas as áreas de manutenção, 

operação e medição;  

 Realizar periodicamente, ao menos uma vez ao ano a revisão do plano de 

manutenção para sugestão de inclusões, exclusões ou melhorias do plano de 

manutenção. 

 Providenciar todos os recursos necessários para o bom andamento das atividades de 

operação e manutenção. 

 Manter o cadastro dos equipamentos atualizados e controlar a periodicidade das 

atividades de manutenção preventiva. 

 Emitir ordem de serviço para todas as atividades que forem executadas pela GEOPE. 

6.2  OPERAÇÃO 

6.2.1 A área de operações da GEOPE tem como objetivo principal: 
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 Garantir o fornecimento de gás natural aos clientes; 

 Medição de consumo;  

 Inspeções da RDGN; 

  Monitoramento da RDGN via CCO; 

  Acompanhamento de obras de terceiros próximo da RDGN; 

  Atendimento a clientes; 

  Regulagem e ajustes das condições de fornecimento do gás natural; 

 Recebimento de estações, máquinas e equipamentos; 

  Acompanhamento de partidas e desligamentos de máquinas de clientes; 

 Liberação e bloqueio do fornecimento de gás. 

 

6.3  MANUTENÇÃO 

6.3.1 A equipe de manutenção deve atuar com foco na manutenção preventiva, visando à 

antecipação de problemas que possam comprometer o fornecimento de gás natural aos 

clientes. 

6.3.2 As atividades de manutenção estão classificadas em três tipos: 

a) Manutenção Preventiva: Consiste em um trabalho de prevenção de defeitos que possam 

originar uma parada ou baixo rendimento dos equipamentos em operação. É o processo que 

determina a necessidade da substituição de peças defeituosas, ou reparo, ferramentas e 

mão de obra. Garante a redução tanto de tempo de reparo quanto em custos que envolvem 

estoque em almoxarifado. 

b) Manutenção Preditiva: É o monitoramento regular das condições e do rendimento 

operativo do sistema de processo. Assegura o intervalo máximo entre reparos, reduz ao 

máximo de paradas não programadas criadas por falhas de equipamentos. A manutenção 
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preditiva é a variação da manutenção preventiva para verificação ou substituição de 

equipamentos/instrumentos ou componentes antes de apresentarem defeitos de acordo com 

o tempo máximo de falhas. 

c) Manutenção Corretiva: É a atividade necessária para corrigir uma falha que ocorreu 

ocasionalmente ou está planejada durante testes ou inspeções. Consiste na reparação ou 

substituição de equipamentos/instrumentos ou componentes. 

6.3.3 Compete ainda à área de manutenção as atividades relacionadas a manutenção 

predial da sede, devendo analisar se as solicitações estão dentro do escopo de serviços 

desta, apenas manutenções de pequenas proporções são executadas. 

6.3.3.1 Não sendo possível efetuar a manutenção com mão de obra própria, será solicitado 

a autorização da Gerência responsável pela demanda, para iniciar o processo de 

contratação de terceiros. 

6.3.3.2 Os custos específicos para contratação de qualquer serviço de manutenção serão 

arcados pelo setor demandante, que deverá solicitar formalmente suas necessidades 

através do e-mail manutencao.predial@cigas-am.com.br. 

6.3.3.3 O atendimento aos setores demandantes será realizado conforme disponibilidade de 

material ou serviço necessário, considerando os tempos estabelecidos na norma de 

aquisição de bens e serviços NORCIG.SUP.01. 

NOTA 1: Não compete a GEOPE realizar a mudança de projetos de layouts das instalações 

da Companhia.  

NOTA 2: Todos os atendimentos devem ser realizados após a emissão da Ordem de 

Serviço, após a conclusão do atendimento deverá ser informado o status e solicitar a 

assinatura na O.S ao responsável pela abertura do chamado. 

6.4 MEDIÇÃO E SISTEMAS 

6.4.1 O departamento de Medição e Sistemas é responsável por realizar estudos para 

melhorias no sistema de medição visando garantir a confiabilidade dos dados de medição de 

consumo e de monitoramento dos clientes, assim como a consolidação dos dados para 

faturamento. 

mailto:manutencao.predial@cigas-am.com.br
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6.4.2 O plano de calibração dos instrumentos de medição fiscal deve ser controlado pelo 

setor de Medição e Sistemas que deve garantir o cumprimento do mesmo. 

6.4.3 A responsabilidade pela aquisição de dados de consumo dos clientes é do 

departamento de Medição e Sistemas, mesmo que a ação da coleta de dados seja realizada 

pelo setor de operações. 

6.5 ANÁLISE E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS  

6.5.1 Sempre que houver ocorrências procedentes que afetem um dos 3 princípios de 

tomada de decisões deverá ser preenchido o FR.PROCIG.OEM.01.01 – Relatório de Análise 

de Falhas, e realizada a análise das causas com todos os envolvidos. 

6.5.2 Este deverá ser utilizado nas tratativas das ocorrências, de forma a analisar as causas 

das ocorrências e ações a serem tomadas, bem como o acompanhamento das pendências 

que possam existir. 

6.6 CRITÉRIOS PARA TOMADAS DE DECISÃO 

As decisões deverão ser tomadas com base nos três princípios da GEOPE, na ordem de 

importância que estão listadas abaixo: 

1. Segurança: deve-se garantir que as estações e acessórios da RDGN estejam em 

perfeitas condições de segurança e confiabilidade de operação.  

2. Fornecimento contínuo de GN: deve-se assegurar a integridade dos ativos da 

RDGN através da execução das manutenções preventivas, observando o 

cumprimento do plano de manutenção, com intuito de evitar a suspenção de gás 

natural ao cliente. 

3. Medição do consumo de GN: deve-se assegurar a medição de todo e qualquer 

gás entregue ao cliente, observando os requisitos estabelecidos em procedimento 

metrológico (PROCIG.OEM.04). 
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6.7 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.7.1 As atividades que possam afetar os processos de operação e manutenção devem 

possuir Instruções de Trabalho que direcionem as ações para o bom andamento das 

atividades; 

6.7.2 As instalações físicas da Cigás são de acesso restrito ao pessoal autorizado, sendo 

necessária a autorização da gerência da GEOPE para qualquer tipo de visita, havendo a 

necessidade de acesso dos colaboradores de outra gerência e/ou terceirizados deverá 

solicitar via e-mail a GEOPE a autorização para acesso, e detalhar o serviço que será 

realizado, para que a GEOPE analise se necessita ou não de acompanhamento. 

6.7.3 As proteções coletivas de máquinas e equipamentos e outros dispositivos de 

segurança não devem ser retirados, exceto para manutenção e assim mesmo, somente por 

pessoal qualificado e devidamente autorizado pelo supervisor. Após a conclusão dos 

serviços, as proteções deverão ser recolocadas; 

6.7.4 Ordem, arrumação e limpeza devem ser sempre mantidas nas frentes de serviços e 

oficina; 

6.7.5 Para transporte de peças e outros materiais, quando houver necessidade deverá ser 

utilizado carrinho de mão ou dispositivo adequado de transporte; 

6.7.6 Reparos, limpezas, ajustes, inspeção e manutenção somente poderão ser executados 

com máquinas desligadas e bloqueadas; 

6.7.7 Nenhum serviço poderá ser executado em tubulação ou dispositivos que contenham 

ou tenham contido material inflamável, sem que tenham sido purgados lavados, bem como 

seu limite de explosividade tenha sido verificado, além das medidas de segurança 

recomendadas pela equipe de Manutenção e GQSMS da Cigás; 

6.7.8 Ao se detectar qualquer anormalidade durante as verificações programadas, sendo 

problemas reais ou potenciais nos equipamentos e/ou instalações da companhia, deve-se 

registar imediatamente na Ordem de Serviço, com o maior nível de detalhamento possível. 
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6.7.9 Em seguida ao retornar para a Companhia o responsável pela Ordem de Serviço deve 

dirigir-se ao planejador de manutenção e solicitar que seja aberta uma Solicitação de 

Serviço (SS) para que esta situação seja incluída na lista de pendências do SIEM. 

6.7.10 Estas pendências devem ser apresentadas diariamente ao supervisor da área 

responsável para que haja um tratamento para solução no tempo adequado; 

6.7.11 Todas as atividades executadas devem estar em conformidade com as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

7 REQUISITOS DE SMS 

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

na NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos.  

7.2 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 

7.3 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) a GQSMS, 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; 

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

Acidentes, Incidentes e Desvios.  

7.4.1 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. 
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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; 

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 Ordem de Serviços 

8.2 Permissão de Trabalho 

8.3 Lista de verificação 

 

9 ANEXOS 

ANEXO A: Mapeamento de Processos 

ANEXO B: Formulário de Relatório de Análises de Falhas 
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ANEXO A: Mapeamento de Processos 

ÁREA: GEOPE

DATA: 15/05/2017

REVISÃO: 01

5 - GERENTE DETALHAMENTOS

1.1 Após o recebimento da documentação

técnica dos equipamentos, o Planejador de

Manutenção realiza o cadastro dos mesmos

no SIEM. 

1.2 Após cadastro do equipamento é

realizado o plano de manutenção preventiva

conforme a peridiciodade e característica de

cada equipamento.

1.3 Diariamento é realizado a verificação no

Módulo de MP (Manutenção Preventiva) para

transferência para o módulo de PD

(Programação Diaria).

1.4 Após transferência para o PD é realizado a 

impressão das Ordens de Serviços.

1.5 Entregar as Ordens de Serviços impressas 

para os Supervisores distribuir para as 

equipes.

2.1. Os supervisores de cada área recebi as 

Ordens de Serviços e distribuem conforme 

capacidade técnica.

3.1 Os técnicos recebem as O.S e verificam se 

existe a necessidade de recusos materiais, caso 

tenha necessidade é solicitado ao 

planejamento que emitam a requisição interna.

1.6 O planejamento emite a requisição interna e 

entrega ao solicitante.

3.4 Os técnicos e assistentes realizam as 

manutenções conforme programação realizado, 

executando o serviço conforme a descrição da 

tarefa informada na O.S

1.8 Em caso da não execução do serviço por 

quaisquer motivos que seja, é realizado a 

reprogramação do serviço.

3.5 Após retornarem do campos os técnicos e 

assistentes, preenchem as O.S relatando todo o 

ocorrida na O.S e caso não tenham executado a 

O.S é devolvido aos Supervisores.

3.6 Entregar as Ordens de Serviço aos 

supervisores

2.2Após a execução do serviço e os 

Supervisores realizam a análise da O.S e 

assinam e posteriormente entregam ao Gestor 

para última avaliação e aprovação

5.1 O Gerente faz a última análise para verificar 

se a O.S corresponde as exigências solicitadas, 

caso não esteja de acordo a O.S é devolvida ao 

supervisores para providências.

1.9 Após as O.Ss serem entregues pela Gerência, 

o Planejador de Manutenção apropria as OS's 

no SIEM.

Cadastramento do Equipmanto

Plano de Manutenção

Ordem de Serviço Ordens de Serviços Almoxarifado
Setores (Clientes Internos)

Clientes Externos

ELABORADO POR:

Gabriele Mendes

CLIENTES INDICADORES:

Cumprir o plano de Manutenção Preventiva 100%

ENTRADAS SAÍDAS

LEGENDA:

ETAPA DO PROCESSO: GESTÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

1- PLANEJAMENTO - GEOPE 2 -  SUPERVISORES - GEOPE 4 - ALMOXARIFADO3 - TÉCNICOS E ASSISTENTES

GESTÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

OBJETIVO: DEFINIR REGRAS PARA O DESENVOLVILMENTO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE OEM

PROVEDORES

1.1 Cadastrar os 
equipamentos no Sistema 

SIEM

Início

3.4 Retirar Material do 
Estoque

Ordem de 
Serviço

1.2 Gerar Plano de 
Manutenção

1.3 Transferir para o módulo 
de PD o plano de 

manutenção

1.4 Emitir as O.S's  

1.5 Distriuir as O.S's para os 
Supervisores  

1.6 Emitir a requisição 
interna para retirada de 

material do estoque

1.8 Reprogramar O.S

N

1.9 Apropriar O.S no SIEM

3.1 Precisa de 
Material?

4.3 Entregar material

2.1 Avaliar as ordens de 
serviços e distribuir ao 
técnicos e assistentes

Fim

TERMINAL

CONECTOR NA 
PÁGINA

CONECTOR 
FORA DA 

ROTINA

DOCUMENTO

DECISÃO ARQUIVO

DOCUMENTOS
DADOS

3.2 Solicitar ao 
planejamento

S

3.3 Executar manutenção 
conforme programação

1.7 Entregar a requisição ao 
solicitante

4.1 Há 
disponibilidade?

S

N

4.2 Iniciar processo de 
compra

2.2 Avaliar e assinar as 
Ordens de serviços,  abrir 
S.S caso seja necessário.

2.3 O.S
executas?

S
5.1 Analisar se as O.Ss 

estão dentro das exigências 
solicitadas

N

Requisição 
Interna

3.6 Entregar O.S's aos 
supervisores

3.5 Preencher as O.S

5.2O.S OK?

S

2.4 Providenciar a correção 
da O.S.

N

 

  

 

 



 

 

 

PROCEDIMENTO 

N.º: 

PROCIG.OEM.01 

REV.  
05 

TÍTULO:  
 

GESTÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

FOLHA: 

12 de 12 
GERÊNCIA: 

GEOPE 

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”. 

 

ANEXO B: Formulário de Relatório de Análises de Falhas 

 


