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Emissão original 

Modificado o código de PROCIG.SMS.10 para NORCIG.SMS.10, caracterizando-

o para norma interna, revisão geral do documento e revisão dos Anexos I, II, III, 

IV, V e VI. 

Revisão dos itens: 1 – Objetivo, 2 – Referências, 4 – Definições, 5 – 

Responsabilidades, 6 – Descrição das atividades, revisão dos anexos e inclusão 

do anexo XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORMA 
N.º: 

NORCIG.SMS.10 
REV.  

02 
TÍTULO:  

 

ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES, INCIDENTES E DESVIOS 

FOLHA: 

2 de 43 
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”. 

 
ÍNDICE 

   

 

1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 3 

2. REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 3 

3. ABRANGÊNCIA ............................................................................................................. 3 

5. RESPONSABILIDADE ................................................................................................... 8 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ...................................................................................... 11 

7. REQUISITOS DE SMS ................................................................................................. 26 

8. REGISTROS ................................................................................................................. 26 

9. ANEXOS ....................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORMA 
N.º: 

NORCIG.SMS.10 
REV.  

02 
TÍTULO:  

 

ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES, INCIDENTES E DESVIOS 

FOLHA: 

3 de 43 
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”. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer sistemática a ser adotada para analisar, classificar, apropriar, registrar, investigar, 

documentar e comunicar os acidentes e incidentes e desvios, bem como acompanhar ações 

para minimizar os riscos existentes e evitar ocorrências similares ou da mesma natureza, 

através da eliminação das causas identificadas. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1 NBR ISO 9001:2015_ Sistema de Gestão da Qualidade; 

2.2 NBR ISO 14001:2015_Sistema de Gestão Ambiental; 

2.3 OHSAS 18001:2007_Occupational Health and Safety Management Systems –Specification; 

2.4 NBR 14280_Cadastro de Acidente do Trabalho – Procedimento e classificação; 

2.5 LEI 8213/91_Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências; 

2.6 NORCIG.SMS.05_Aspectos e Impactos Ambientais; 

2.7 NORCIG.SMS.06_Gerenciamento de Requisitos Legais; 

2.8 NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência; 

2.9 NORCIG.SMS.11_Diretrizes de Segurança Meio Ambiente e Saúde para Contratos; 

2.9 NORCIG.AFI.04_ Segurança Patrimonial. 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta norma abrangerá todas as áreas da Cigás e empresas contratadas, em casos de 

acidentes, doenças ocupacionais, incidentes com alto potencial ou sistêmicos e desvios críticos 

ou sistêmicos, que possam ocorrer durante as atividades desenvolvidas a serviço da CIGÁS. 

4.  DEFINIÇÕES 

4.1 Ação Corretiva – Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade (desvio de padrão) 

identificada ou outra situação indesejável; 
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4.2 Ação Imediata – Ação para amenizar as consequências de um problema; 

4.3 Acidente – Evento imprevisto e indesejável, instantâneo ou não, que resultou em dano à 

pessoa (inclui a doença do trabalho e a doença profissional), ao patrimônio (próprio ou de 

terceiros) ou ao meio ambiente; 

4.4 Acidente do trabalho - Ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, 

relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. 

4.5 Acidente de Trajeto – Acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o 

trabalho ou deste para aquela. 

4.6 Acidente de Trânsito – Ocorrência anormal ocorrida com veículos em via pública, que 

resulte em lesão a pessoas e/ou danos materiais. 

4.7 Acidente Grave – Incidente que causou morte ou incapacidade permanente total ou dano 

material classificado como grande ou impacto ao meio ambiente classificado como maior. 

4.8 Acidente Típico – É todo aquele com lesão, doença ou fatalidade ocorrido com o 

colaborador da CIGÁS e/ou subcontratados sob seu controle, em área ou instalação sob sua 

responsabilidade ou sob sua gestão de QSMS, ou fora desses limites, quando autorizado.  

NOTA: Acidente ocorrido com empregado a serviço, durante o seu horário de descanso, 

diretamente relacionado com os processos de trabalho da Companhia, também é considerado 

Acidente Típico. 

4.9 Acidente Típico com Afastamento – É todo acidente típico em que o colaborador: 

a) Fique incapacitado para o trabalho a partir do dia seguinte ao acidente; 

b) Sofra algum tipo de incapacidade permanente, ou  

c) Venha a óbito. 

4.10 Acidente Típico sem Afastamento – É todo acidente típico em que o colaborador retorna 

ao trabalho após o atendimento médico, ou que no dia seguinte, esteja apto a executar tarefas, 

com segurança, sem comprometimento de sua integridade física. 
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4.11 Acidente com dano material - Todo e qualquer evento não planejado que cause danos à 

propriedade ou ao meio ambiente sem causar dano ao ser humano. 

4.12 Acidente com produto perigoso - Acidente envolvendo vazamento de gás natural, 

odorante ou outro produto potencialmente perigoso para a saúde do trabalhador ou para o meio 

ambiente. 

4.13 Acidente com Lesão em comunidade -  Acidente sofrido por indivíduo da comunidade 

causado por atividade da Cigás. 

4.14 Acidente com impacto ao meio ambiente - Acidente que provoque modificação adversa 

ao meio ambiente, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços da 

Cigás. 

4.15 Acidente com dano ao patrimônio - Anomalias que afetam equipamentos, máquinas ou 

instalações (próprios ou de terceiros) sob a gestão da Cigás. 

4.16 ASCOI - Assessoria de Comunicação. 

4.17 CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. 

4.18 Causa – Fator ou circunstância que contribuiu para a ocorrência do evento (nos casos de 

acidentes e incidentes) ou da ação ou condição (nos casos dos desvios). 

4.19 Causa Básica (indireta) – Falha, ou sucessão de falhas no sistema de gestão, que 

permitiram a ocorrência da (s) causa (s) imediata (s) do acidente, incidente ou desvio. 

4.20 Causa Imediata (direta) – Causa que levou diretamente à ocorrência do acidente, 

incidente ou à existência do desvio.  

4.21 CCO - Centro de Controle Operacional. 

4.22 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

4.23 Desvio – Qualquer ação ou condição, que tem potencial para acarretar, direta ou 

indiretamente, danos a pessoas, ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao meio 
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ambiente, que se encontre desconforme com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos 

legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas práticas. 

4.24 Desvio Crítico – Desvio com potencial para causar incidente com alto potencial ou 

acidente grave. 

4.25 Desvio Sistêmico – Desvios similares, que ocorrem de forma repetitiva e frequente. 

4.26 DSQSMS – Diálogo Semanal de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

4.27 Doença do Trabalho – É a doença não degenerativa nem inerente a grupos etários, 

resultante das condições especiais ou excepcionais em que o trabalho seja executado, desde 

que, diretamente relacionada com a atividade exercida, cause redução da capacidade para o 

trabalho que justifique a concessão do benefício por incapacidade previsto em lei (lei 5316, Art. 

2.º, §1.º, Alínea b, com redução de acordo com o Decreto Lei 893). 

4.28 Doença Ocupacional – É o conjunto de Doenças Profissionais e do Trabalho. 

4.29 Doença ocupacional controlável e/ ou remissível -  Agravo a saúde física e/ ou mental, 

cuja causa esteja relacionada ao trabalho, mas que seja advindo de um acidente típico e com 

prognóstico de cura ou controle de evolução. 

4.30 Doença ocupacional grave e/ ou irreversível -  Agravo a saúde física ei ou mental, cuja 

causa esteja relacionada ao trabalho, mas que não seja advindo de um acidente típico e com 

prognóstico de cura ou controle de evolução. 

4.31 Doença Profissional – É a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 

peculiar a determinada atividade, constante da relação de que trata o Anexo II do Decreto 

3048/99. 

4.32 GEJUR – Gerência Jurídica.  

4.33 GQSMS – Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde da CIGÁS. 

4.34 Horas-Homem de Exposição ao Risco (HHER) – São as horas efetivamente trabalhadas 

por todos os colaboradores próprios ou de empresas CONTRATADAS, no período considerado, 

acrescidas das horas extras pagas, não devendo ser computados as horas devidas às faltas, 
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licenças ou férias, bem como as horas de descanso previstas nos regimes especiais de 

trabalho. 

4.35 lncapacidade Permanente - Resultado de avaliação de estado de saúde física e/ ou 

mental em que o trabalhador é considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa. 

4.36 lncapacidade Temporária - Perda da capacidade de trabalho que resulte em um ou mais 

dias perdidos, excetuadas a morte e a incapacidade permanente. 

4.37 Incidente – Evento relacionado ao trabalho com potencial para causar acidente, no qual 

uma lesão, ou doença, ou fatalidade poderia ocorrer. 

4.38 Incidente com Alto Potencial – Incidente que poderia ter causado morte incapacidade 

permanente, ou dano material classificado como grande ou impacto ao meio ambiente 

classificado como maior. 

4.39 Incidente Sistêmico – Conjunto de incidentes ou de incidentes similares que ocorrem de 

forma repetitiva e frequente. 

4.40 Múltiplos acidentados - Número de acidentados maior ou igual a 02 (dois). 

4.41 Não-Conformidade – desvio de padrão caracterizado pelo não atendimento a um requisito 

definido em normas, procedimentos, legislação, políticas, documentos internos dentre outros, 

bem como desvio de requisitos do sistema de gestão da SMS. 

4.42 Perda – Consequência de um acidente. 

4.43 Primeiros Socorros – casos de lesão em que o atendimento de saúde é único, ou seja, 

não requer tratamento médico continuado, após o qual o acidentado está apto a retornar 

imediatamente ao trabalho na mesma atividade, sem restrição. 

4.44 Quase acidente - É um evento não desejado que estivesse preste a ocorrer e que foi 

evitado a tempo, no momento em que ocorreria. 

4.45 Tempo Computado – É o somatório dos dias de afastamento dos acidentados, 

temporariamente incapacitados totalmente para o trabalho, e dos dias debitados dos 
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acidentados que sofreram incapacidade permanente ou morreram no período conforme tabelas 

constantes da NBR 14280, ou o somatório dos dias que o colaborador permanecer incapaz de 

executar plenamente suas atividades normais de trabalho. 

4.46 PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 

4.47 SRT – Superintendência Regional do Trabalho. 

5. RESPONSABILIDADE 

5.1 Centro de Controle Operacional – CCO/ GEOPE 

Quando da informação de ocorrências de acidentes e incidentes, solicitar dados necessários 

(Nome, local e descrição sucinta da ocorrência); 

Comunicar todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência Ambiental, Danos ao 

Patrimônio e Primeiros Socorros, conforme anexos I, II, III, IV, V e VI desta norma; 

Acionar órgãos de atendimento a emergências conforme anexos I, II, III, IV, V e VI desta norma; 

5.2 Gerentes, Coordenadores, Supervisores/ Todas as áreas 

Cumprir, fazer cumprir e viabilizar recursos para execução desta norma; 

Fazer cumprir pelas empresas contratadas o atendimento a esta norma; 

Comunicar todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência Ambiental, Danos ao 

Patrimônio e Primeiros Socorros, conforme anexos I, II, III, IV, V e VI desta norma; 

Participar da comissão de investigação dos Acidentes, incidentes e Desvios, quando 

necessário; 

Tomar conhecimento e divulgar as ocorrências e as recomendações resultantes na investigação 

para os colaboradores do seu departamento; 

Implementar as ações corretivas definidas para bloqueios dos acidentes, incidentes e desvios; 

Quando solicitado pela GQSMS, fornecer documentação para investigação da ocorrência; 

Autorizar o reinicio da atividade, somente após a liberação pela área de GQSMS, conforme item 

6.5 desta norma. 

5.3 Técnicos de Segurança e Analista de SMS/ GQSMS 
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Elaborar, manter atualizada e divulgar esta norma; 

Treinar os colaboradores no atendimento a esta norma, providenciando registros de 

treinamento; 

Esclarecer os conceitos referentes à identificação de fatores e avaliação de riscos; 

Conduzir, analisar e classificar tecnicamente os acidentes, incidentes e desvios oriundos das 

áreas de atuação da CIGÁS, de acordo com as classificações definidas nesta norma; 

Solicitar da Gerência, Coordenação, Supervisão envolvida nas ocorrências, bem como da CIPA, 

a indicação dos participantes da comissão interna para investigação das ocorrências; 

Solicitar os documentos pertinentes para análise dos acidentes; 

Coordenar a investigação de incidentes e acidentes ocorridos, e emitir RIA/ ROA conforme 

anexos X e XI desta norma;  

Coordenar a investigação dos impactos e/ou ocorrências ambientais, e emitir ROA conforme XI 

desta norma;  

Enviar para divulgação pela ASCOI, as ocorrências dos acidentes, incidentes e desvios de SMS 

através do Alerta de SMS, conforme anexo XII desta norma; 

Divulgar a ocorrência dos acidentes, incidentes e desvios de SMS através de DQSMS, reuniões 

e etc; 

Monitorar a implementação das ações propostas nos Relatórios de Investigação de Incidentes e 

Acidentes (ROA/ RIA); 

Auxiliar o RH na emissão da CAT. 

5.4 Colaboradores/ Todas as áreas 

Tomar conhecimento e fazer cumprir as ações corretivas e preventivas definidas para bloqueio 

dos acidentes, incidentes e desvios; 

Comunicar todos os Acidentes, incidentes e Primeiros Socorros conforme anexos I, II, III, IV, V e 

VI desta norma; 

Em caso de ocorrências nas classes I, II, III, IV, V e VI, aguardar atuação dos responsáveis, 

conforme fluxos de comunicação; 
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Participar dos DQSMS, treinamentos SMS e simulados de emergência. 

5.5 Advogados/ GEJUR 

Auxiliar a GQSMS e o RH, na divulgação das ocorrências de acidentes e ocorrências 

ambientais aos órgãos competentes, conforme o item 6.3.4.3, 6.3.5.1 e anexos, III, IV e V desta 

norma. 

5.6 Relações Publicas/ ASCOI 

Divulgar para toda a força de trabalho através do alerta de SMS encaminhado pela GQSMS, as 

ocorrências conforme fluxos descritos nos anexos I, II, III, IV, V e VI desta norma; 

Realizar a Divulgação externa (Imprensa) quando necessário, das ocorrências de Acidentes, 

Ocorrências Ambientais e Dano ao Patrimônio, conforme item 6.3.4.2 e fluxos descritos nos 

anexos I, II, III, VI e V desta norma. 

5.7 Recursos Humanos/ Departamento Pessoal 

Quando da entrega de atestado de saúde emitido por médicos de pronto atendimento, solicitar 

avaliação do colaborador pelo Médico do Trabalho (classificar se a ocorrência é com ou sem 

afastamento); 

Assegurar que o Médico do Trabalho emita parecer formal justificando a incapacidade laboral 

em consequência de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais, doença profissional e/ ou 

agravamento de lesão;    

Emitir a CAT, no prazo determinado pela legislação e enviar cópia ao GQSMS da Cigás em 48 

horas; 

Fazer o acompanhamento assistencial ao colaborador após o acidente (Em caso de acidente 

com afastamento); 

Apoiar a investigação de acidentes e incidentes; 

Realizar com auxílio da GEJUR, a divulgação das ocorrências de Acidente Fatal aos órgãos 

competentes, conforme anexo III desta norma; 

Apoiar a investigação de Acidentes e incidentes; 
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Quando do retorno do colaborador encaminhar o mesmo para reavaliação do Médico do 

Trabalho. 

5.8 Empresa de Consultoria em Medicina do Trabalho 

Em caso de descaracterização do acidente com ou sem afastamento, encaminhar para o 

GQSMS, laudo médico emitido pela Clínica de Saúde Médico Ocupacional. 

5.9 Comissão de Investigação de Acidentes/ Todos os membros  

Participar da reunião para Investigação do Acidente/ Incidente, conforme definido no subitem 

6.7 desta norma; 

Comparecer ao local da ocorrência (Avaliação do local); 

Contribuir para o levantamento das informações; 

Solicitar todos os documentos pertinentes (ASO, Procedimento, APR, Lista de Presença do 

DDS, Qualificação do Colaborador, e etc). 

5.10 CIPA/ Todos os membros 

Participar da comissão de investigação dos Acidentes, incidentes e Desvios, quando 

necessário; 

Apoiar na implementação das ações corretivas dos acidentes, incidentes e desvios. 

5.11 Empresas Contratadas/ Todas 

Cumprir o estabelecido nos itens 6.17 e 6.18 da NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde para contratos, bem como todos os itens desta norma. 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

6.1 Classificação e Tipos de Acidentes 

6.1.1 As anomalias de SMS tratadas nesta norma, são aquelas classificadas como acidente 

com lesão na força de trabalho, acidente com lesão na comunidade, doença ocupacional, 

acidente com impacto ao meio ambiente, acidente com dano ao patrimônio, incidente e desvio 

crítico. 
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6.1.2 Para cumprimento desta norma, as ocorrências de SMS estão divididas em 4 classes de 

acordo com suas gravidades: 

6.1.2.1 Classe 1 

6.1.2.1.1 Desvios Sistêmicos; 

6.1.2.1.2 Incidentes Sistêmicos; 

6.1.2.1.3  Lesão Sem Afastamento (Primeiros Socorros). 

6.1.2.2 Classe 2 

6.1.2.2.1 Acidentes com Lesão sem Afastamento (Tratamento médico); 

Acidentes com Lesão em pessoas da Comunidade sem Internação Hospitalar; 

6.1.2.2.2 Ocorrências anormais com Impacto menor ao Meio Ambiente; 

6.1.2.2.3 Ocorrência com Dano de Pequeno Porte ao Patrimônio; 

6.1.2.2.4 Desvios Críticos; 

6.1.2.2.5 Incidentes com Alto Potencial. 

6.1.2.3 Classe 3 

6.1.2.3.1 Acidentes com Lesão com Afastamento, exceto com Incapacidade Permanente ou 

Morte, ou com Múltiplas Vítimas com Lesão sem Afastamento; 

6.1.2.3.2 Acidentes com Lesão em pessoas da Comunidade com Internação Hospitalar ou 

Múltiplos Acidentados sem Internação Hospitalar; 

6.1.2.3.3 Doenças Ocupacionais Controláveis e/ou Remissíveis; 

6.1.2.3.4 Ocorrência anormal com Impacto Médio ao Meio Ambiente; 

6.1.2.3.5 Ocorrência anormal com Dano de Médio Porte ao Patrimônio. 

6.1.2.4 Classe 4 

6.1.2.4.1 Acidentes que causaram Incapacidade Permanente, inclusive em pessoas da 

Comunidade; 

6.1.2.4.2 Acidentes que causaram morte, inclusive em pessoas da Comunidade; 

6.1.2.4.3  Doenças Ocupacionais Graves e/ou Irreversíveis ou múltiplos casos de Doenças 

Ocupacionais Controláveis e/ou Remissíveis; 
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6.1.2.4.4 Ocorrência anormal com Impacto Maior ao Meio Ambiente; 

6.1.2.4.5 Ocorrência anormal com Dano de Grande Porte ao Patrimônio. 

Notas: Os acidentes Classe 4 deverão ser classificados de acordo com a norma da ABNT NBR 

14.280 - Cadastro de Acidentes do Trabalho - Procedimento e Classificação, incluindo os casos 

em que o acidentado esteja em risco; 

a) A avaliação clínica para definição da classificação dos acidentes com lesão e das 

doenças ocupacionais deve ser realizada por um Médico do Trabalho; 

b) A determinação das classes dos acidentes ambientais quanto ao impacto provocado será 

avaliada conforme Anexo VIII desta norma; 

Nota: Para vazamentos de outros produtos químicos (não hidrocarbonetos), a classificação 

deve considerar a periculosidade do produto vazado. Todo vazamento de produto químico não 

perigoso deve ser tratado, no mínimo, como classe 0. Todo vazamento de produto químico 

perigoso deve ser tratado, no mínimo, como classe 1. Para ambos os casos dependendo do 

volume vazado, do tipo de produto e do local atingido, deverá ser utilizado classe mais restritiva. 

São considerados produtos químicos perigosos aqueles listados no capítulo 3.2 da Resolução 

ANTT nº 402/2004. 

6.1.2.5 Classificação por tipo de acidente com lesão: 
 
a) Acidente Típico; 

b) Acidente de Trânsito; 

c) Acidente de Trajeto; 

d) Doença Ocupacional. 

e) Acidente com Dano ao Patrimônio 

6.1.2.5.1 Acidente Típico   

6.1.2.5.1.1 Deverá ser classificado como acidente típico aquele ocorrido com pessoa da força 

de trabalho, provocando lesão, doença ou fatalidade ocorrido com o colaborador da CIGÁS e/ou 

empresas contratadas sob seu controle, em área ou instalação sob sua responsabilidade ou sob 

sua gestão de QSMS, ou fora desses limites, quando autorizado. 
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6.1.2.5.1.2 As seguintes situações, também se enquadram como acidente típico: 

a) O acidente ocorrido com empregado a serviço, durante o seu horário de descanso, 

diretamente relacionado com os processos de trabalho; 

b) O acidente ocorrido em aeronaves ou embarcações, fornecidas pela CIGÁS para o 

translado da força de trabalho, em viagem a serviço da empresa, inclusive transporte comercial 

comum desde que ocorra fora das instalações ou área sob Gestão da GQSMS; 

c) As doenças transmitidas por mosquitos deverão ser apropriadas somente nos casos 

onde a força de trabalho não estiver lotada em zona epidêmica e a doença for adquirida em 

viagem a serviço ou missão no exterior, incluindo as situações de empregados expatriados em 

missão de curta e longa duração; 

d) Surtos de doenças transmitidas por alimentos no exercício do trabalho (ocorrência de 

quadros clínicos gastrointéricos em dois ou mais casos superiores às ocorrências endêmicas 

locais, consequentes à ingestão de alimentos em uma mesma comunidade ou coletividade 

configurando uma origem de fonte comum); 

e) Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de 

trabalho; 

f) Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao 

trabalho; 

g) Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro, não integrante da força 

de trabalho; 

h) Ato de pessoa privada do uso da razão; 

i) Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força 

maior; 

j) Atividades voluntárias em benefício da Cigás; 

k) Acidente ocorrido durante período de descanso em áreas sob responsabilidade da Cigás 

e não associado ao processo de trabalho. Da mesma forma que o acidente ocorrido durante 
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horário de almoço que envolva pessoa cuja jornada de trabalho sofre interrupção para tal, 

dentro ou fora das instalações da empresa. 

l) Lesão sofrida por ataque de animal ou inseto; 

m) O acidente sofrido pelo empregado próprio ou de empresa contratada ainda que fora do 

local e horário do trabalho, em consequência de: 

a. Viagem a serviço da empresa, inclusive em transporte comercial comum, desde que 

ocorra fora das instalações ou área sob gestão de SMS da CIGÁS. 

b. Participação em eventos externos realizados pela empresa em locais onde a CIGÁS não 

é responsável pela Gestão de SMS, tais como hotéis, universidades e etc. 

6.1.2.5.2 Acidente de Trânsito  

6.1.2.5.2.1 Para classificação dos acidentes de trânsito, onde a ocorrência tenha sido 

provocada por terceiros não pertencentes à força de trabalho da CIGÁS ou empresas 

contratadas, devem ser considerados os seguintes aspectos: 

a) A decisão se um acidente de trânsito será ou não classificado como acidente típico deve 

ser da GQSMS junto a GEJUR. Esta classificação deve somente ser efetivada após a 

conclusão do Relatório da Comissão de Investigação e Análise de Acidentes, e após serem 

cumpridos todos os passos previstos nesta norma;  

b) Para cálculo da Taxa de Frequência de Acidentes de Trânsito - TFAT são apropriados os 

acidentes (eventos) de trânsito envolvendo: 

b.1) Veículo contratado pela Cigás para transporte de passageiro para a residência ou vice-

versa: apesar de tratar-se de acidente de trajeto (para o empregado transportado), será 

apropriado nesse indicador, pois o motorista, sofrendo ou não lesão, está no exercício de sua 

atividade; 

b.2) Veículo próprio da empresa ou contratado, conduzido por funcionário próprio ou contratado; 

b.3) Pessoa da comunidade e/ou propriedade de pessoa da comunidade (meios de transporte, 

residência, etc) nas duas situações acima explicitadas; 
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b.4) Veículos dos contratos que incluem ronda ou escolta, quando o serviço tem que ser 

executado durante o transporte e dentro do veículo; 

Nota: Para cálculo da TFAT (Taxa de Frequência de Acidente do Trabalho) não são 

apropriados os acidentes (eventos) com: 

1 - Táxis transportando pessoas a serviço da empresa; 

2 - A força de trabalho no trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa, utilizando 

transporte público ou veículo próprio; 

3 - Veículo parado, causando lesões durante o embarque e desembarque do veículo; 

4 - Veículo durante operação de carga e descarga; 

5 - Dano ou perda total do veículo devido a vandalismo ou fenômenos climáticos ou ambientais; 

6 - Dano em veículo estacionado em garagem interna às dependências da companhia;   

7 - Dano em veículo ocasionado por objeto, mesmo que o veículo esteja em movimento; 

8 - Danos ocasionados por roubo do veículo; 

9 - Existência de contrato para transporte de pessoas em veículos leves, nas seguintes 

situações: 

10 - Veículo vazio em deslocamento do local fora da instalação da Cigás, até o local de 

embarque do passageiro; 

6.1.2.5.3 Acidente de Trajeto  

6.1.2.5.3.1 É o acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de 

trabalho ou deste para aquele, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 

propriedade do empregado, desde que não haja interrupção ou alteração do percurso por 

motivo alheio ao trabalho. Também se equiparam aos acidentes de trajeto os acidentes 

ocorridos durante viagem a serviço. 

6.1.2.5.3.2 Não se enquadram como acidente de trajeto aqueles que ocorram no deslocamento 

interno na instalação ou "site" e no deslocamento entre "sites" durante jornada de trabalho. 
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6.1.2.5.4 Doença Ocupacional  

6.1.2.5.4.1 A avaliação clínica para definição da classificação dos acidentes com lesão e das 

doenças ocupacionais deve ser realizada por um médico do trabalho. 

6.1.2.5.4.2 É o agravo da saúde física ou mental, cuja causa esteja relacionada ao trabalho, 

através da exposição crônica a agentes ambientais. Este conceito engloba as doenças 

profissionais e as do trabalho. 

6.1.2.5.4.3 Outras doenças infectocontagiosas e tropicais poderão ser apropriadas como 

doença ocupacional quando for estabelecido o nexo causal, estando o empregado em viagem a 

serviço ou missão no exterior, incluindo as situações de empregados expatriados em missão de 

curta e longa duração. 

6.1.2.5.5 Acidente com Dano ao Patrimônio  

6.1.2.5.5.1 A classificação deste acidente, deverá ser realizada com base no Anexo V desta 

norma. 

6.2 PROVIDÊNCIAS INICIAIS 

6.2.1 Após assegurar-se de que os riscos remanescentes do evento estão gerenciados, o 

responsável pelo local (Cigás/ Contratada), deve: 

a) Cercar e isolar o local do acidente, protegendo-o contra as intempéries (chuva, vento, etc.), 

quando necessário e, preservando-o sempre, para a avaliação do SMS. Em se tratando de 

acidente fatal, suas características devem ser rigorosamente preservadas até a sua liberação 

por parte da autoridade competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego 

(DRT); 

Nota: Nos casos em que as características do local da ocorrência não forem preservadas será 

necessária à realização de simulado para originar registro fotográfico, sendo obrigatório o anexo 

das fotos ao registro. 

b) Registrar dados e coletar evidências, cuidando para que o cenário não seja modificado; 



 

 

 

NORMA 
N.º: 

NORCIG.SMS.10 
REV.  

02 
TÍTULO:  

 

ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES, INCIDENTES E DESVIOS 

FOLHA: 

18 de 43 
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”. 

c) Registrar os dados dos envolvidos e das testemunhas de forma a facilmente poder 

localizá-los oportunamente (nome, identidade, endereço e telefone), quando necessário.  

6.3 PRIMEIROS SOCORROS 

a) Mal súbito causado por arritmias cardíacas, entupimento das artérias, pressão baixa, pressão 

alta, sangramentos e hipoglicemia, desmaio, crises convulsivas, engasgos; 

b) Mal súbito relacionado a distúrbios e doenças como derrames, infecções ou epilepsia. 

6.4 COMUNICAÇÃO  

6.4.1 Acidentes Classe 1 e 2  

6.4.1.1 Comunicar a ocorrência conforme fluxo de comunicação de Acidentes e Incidentes, 

estabelecido no anexo I desta norma, em até 20 minutos após a ocorrência, com no mínimo as 

seguintes informações: Data, hora, local, descrição sucinta do acidente, nome da contratada e 

nome do acidentado. 

6.4.1.2 Sendo a ocorrência com colaboradores da CIGÁS, além da comunicação citada acima, 

a área responsável, deverá encaminhar Comunicação Inicial conforme anexo XIII desta norma. 

6.4.1.3 Sendo a ocorrência com empresa contratada, além da comunicação citada acima, 

deverá encaminhar Comunicação Inicial conforme anexo XIII desta norma e CAT do acidente 

via e-mail no prazo máximo de 24h, conforme NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde para contratos. 

6.4.2 Acidentes Classe 3 e 4  

6.4.2.1 Comunicar a ocorrência conforme fluxo de comunicação de Acidentes e Incidentes, 

estabelecido no anexo I desta norma, em até 20 minutos após a ocorrência, com no mínimo as 

seguintes informações: Data, hora, local, descrição sucinta do acidente, nome da contratada e 

nome do acidentado. 

6.4.2.2 Sendo a ocorrência com colaboradores da CIGÁS, além da comunicação citada acima, 

a área responsável deverá encaminhar Comunicação Inicial conforme anexo XIII desta norma. 
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6.4.2.3 Sendo a ocorrência com empresa contratada, além da comunicação citada acima, 

deverá encaminhar Comunicação Inicial conforme anexo XIII desta norma e CAT do acidente 

via e-mail no prazo máximo de 24h, conforme NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde para contratos.  

6.4.3 Acidente Fatal  

6.4.3.1 Comunicar a ocorrência conforme fluxo de comunicação de Acidente Fatal, estabelecido 

no anexo III desta norma, com no mínimo as seguintes informações: 

a) Nome da(s) vítima(s); 

b) Local e hora do acidente; 

c) Função da(s) vítima (s); 

d) Empresa onde trabalhava; 

e) Relato sucinto do acidente;  

6.4.3.2 A comunicação interna e externa (imprensa) referente a ocorrência, ficará sob a 

responsabilidade da ASCOI. 

6.4.3.3 A comunicação aos órgãos competentes vigente nos níveis federal (consultar item 18.31 

da NR-18), estadual e municipal, ficará sob a responsabilidade do RH, com apoio da GEJUR. 

Essa comunicação deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Nome da(s) vítima(s); 

b) Local e hora do acidente; 

c) Idade da(s) vítima(s); 

d) Função da(s) vítima(s); 

e) Empresa onde trabalhava(m); 

f) Relato sucinto do acidente;  

g) Estado civil; 

h) Informações sobre dependentes (se aplicável); 

i) Tempo na função. 

6.4.5 Ocorrências Ambientais  
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6.4.5.1 Comunicar a ocorrência conforme fluxo de comunicação de ocorrências ambientais, 

estabelecido no anexo IV desta norma, em até 20 minutos após a ocorrência, com no mínimo as 

seguintes informações: 

a) Tipo de ocorrência; 

b) Área atingida; 

c) Mitigação – recursos já mobilizados; 

6.4.6 Danos ao Patrimônio  

6.4.6.1 Comunicar a ocorrência conforme Fluxo de Comunicação de Danos ao Patrimônio, 

estabelecido no anexo V desta norma, em até 20 minutos após a ocorrência. 

6.4.7 Incidentes  

6.4.7.1 Comunicar a ocorrência conforme fluxo de comunicação de Acidentes e Incidentes, 

estabelecido no anexo I desta norma, em até 20 minutos após a ocorrência com no mínimo as 

seguintes informações: Data, hora, local, descrição sucinta do incidente e nome da contratada. 

6.4.7.2 Sendo a ocorrência de incidente com empresa contratada, além da comunicação citada 

acima, deverá encaminhar Comunicação Inicial via e-mail no prazo máximo de 24h, conforme 

anexo XIII desta norma.  

6.4.8 Primeiros Socorros  

6.4.8.1 Comunicar a ocorrência conforme fluxo de comunicação para Primeiros Socorros, 

estabelecido no anexo VI desta norma, em até 20 minutos após a ocorrência, com no mínimo as 

seguintes informações: Data, hora, local, descrição sucinta do acidente, nome da contratada e 

nome do acidentado. 

6.4.9 Desvios Críticos  

6.4.9.1 Quando da ocorrência de desvio classificado como classe 1 ou 2 deverá ser elaborado 

um plano de ação para controle das anomalias, este plano de ação deve conter no mínimo a 

descrição do desvio, causa básica e recomendações corretivas, prazo e responsável pelo 

cumprimento da ação. 
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Nota: Para a classificação correta da ocorrência, utilizar o anexo VIII desta norma. 

6.5 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT  

6.5.1 Após proporcionar o atendimento de emergência, a área médica deverá analisar o nexo 

causal da lesão existente em relação as informações fornecidas da ocorrência. Constatado o 

nexo causal deverá ser emitida a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho). 

6.5.2 São objetos de emissão de CAT os acidentes típicos, os de trajeto, e as doenças 

ocupacionais, para fins de planos de benefícios da Previdência Social, em todas estas 

anomalias tanto para os casos com afastamento quanto para os casos sem afastamento. 

6.5.3 Deverá ser encaminhado à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 

de janeiro, através do Órgão Regional do MTE, os quadros estatísticos contidos na Norma 

Regulamentadora NR-4, e manter registro do envio no arquivo em atendimento aos itens 4.12. 

Subitem i) e j).  

6.6 LIBERAÇÃO DO LOCAL PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES 

6.6.1 A liberação do local para o início das atividades será realizada pela equipe do GQSMS 

após a confirmação da eliminação dos riscos, salvo em caso de acidentes fatais que a liberação 

será efetuada pela autoridade competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho e 

Emprego (DRT). 

 

 

 

6.7 INVESTIGAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES 

6.7.1 Responsabilidades da Cigás 

6.7.1.1 A CIGÁS investigará e analisará todas as ocorrências de classe 02, 03, 04 e fatal, 

ocorridas com seus colaboradores e contratados diretos.  

6.7.1.2 Para as ocorrências de classe 1, serão elaborados planos de Ação.  
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6.7.2 Responsabilidades da Contratada 

6.7.2.1 A contratada investigará todas as ocorrências, conforme NORCIG.SMS.11 - Diretrizes 

de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para contratos, independente da Investigação dos 

acidentes, incidentes e ocorrências ambientais, realizada pela CIGÁS. 

6.7.2.2 Após finalizada a investigação, a contratada deverá elaborar relatório de investigação, e 

encaminhar uma cópia para a CIGÁS. 

6.8 FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS 

ANORMAIS DE SMS 

6.8.1 É recomendável que a Comissão de Investigação seja formada em até 24 (vinte e quatro) 

horas após o evento ou ocorrência. 

6.8.2 A responsabilidade pela Formação da Comissão de Investigação e comunicação aos 

participantes da comissão, é do gerente da área onde ocorreu o evento. 

6.8.3 A Gerência de GQSMS da CIGÁS com a designação do gerente da área, deverá emitir 

documento criando a Comissão de Investigação, garantindo a sua autonomia e autoridade na 

condução da investigação e estabelecendo o prazo para entrega do relatório.  

6.8.4 O prazo para investigação não poderá ser superior a 15 dias, exceto quando a 

investigação depender de análise, avaliação ou informação que não possam ser obtidas dentro 

deste período. Neste caso, uma nova data de entrega deverá ser estabelecida de comum 

acordo entre a Gerência de GQSMS e a Gerência da área onde ocorreu o evento. 

TABELA DE PRAZOS PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES, INCIDENTES, 

OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS E DANO AO PATRIMÔNIO 

Tipo de 

Ocorrência 

Prazos Máximos 

para início da 

Investigação da 

Ocorrência 

Comissão de Investigação e Análise 
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Classe 02 72 horas 

Coordenação: GQSMS/CIGÁS  
Participantes: Gestor da área ou representante, 

áreas envolvidas, CIPA, testemunha e acidentado 

(se possível). 

Classe 03 e 

04 
48 horas 

Coordenação: GQSMS/CIGÁS  
Participantes: Gestor da área ou representante, 

áreas envolvidas, CIPA, testemunha e acidentado 

(se possível). 

Fatal 24 horas 

Coordenação: GQSMS/CIGÁS  
Participantes: Gestor área ou representante, áreas 

envolvidas, CIPA e testemunha. 

Acidente com 
Dano ao 

Patrimônio ou 
Ocorrência 
Ambiental. 

96 horas 

Coordenação: GQSMS/CIGÁS  
Participantes: Gestor área ou representante, áreas 

envolvidas, CIPA e Testemunha. 

Fonte (Gestão SMS) 

 

6.9 CRITÉRIOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES/INCIDENTES 

6.9.1 Para determinar as causas imediatas e básicas, o processo de análise do acidente, ou 

incidente, é essencial para o desenvolvimento de recomendações para prevenir ocorrência 

similar ou de mesma natureza. 

6.9.2 Dentre as diversas técnicas estruturadas para determinação das causas, a comissão de 

investigação, através de um membro tecnicamente qualificado, escolherá a mais adequada, 

considerando-se a gravidade do evento em análise. 

 

6.10 DOCUMENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.10.1 Os resultados da investigação e da análise devem ser documentados utilizando o modelo 

do relatório de investigação de acidentes e incidentes de SMS. 
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6.11 RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE/ INCIDENTES/ OCORRÊNCIA 

AMBIENTAL/ DANOS MATERIAIS 

6.11.1 Para os acidentes de classe 02, 03 e 04, deve-se utilizar o formulário do relatório de 

anomalias, conforme Anexo X. 

6.11.2 Para os incidentes classe 02, ocorrência ambiental e danos ao patrimônio, deve-se 

utilizar o modelo estabelecido no Anexo XI.  

Nota: Os relatórios elaborados e emitidos devem estar assinados e arquivados em meio físico e 

na rede CIGÁS para consulta. 

6.12 CÁLCULO DO CUSTO DO ACIDENTE 
 
6.12.1 Os valores dos custos relativos ao acidente investigado serão registrados na PLANILHA 

DE CUSTO DE ACIDENTES, conforme ABNT/NBR 14280 (Anexo O) e Anexo IX desta norma. 

6.12.1.1 O cálculo dos custos dos acidentes será feito através da seguinte fórmula: 

Ce = C - i 

Ce = Custo efetivo do acidente. 

C = custo do acidente. 

i = indenização e ressarcimento recebidos por meio de seguro ou de terceiros (valor líquido). 

C = C1 + C2 + C3 + C4 

C1= Custo correspondente ao período de afastamento. 

Custo correspondente ao tempo de afastamento (até os 15 primeiros dias) em consequência de 

acidentes com lesão. 

C2 = Custo de reparo e reposição de materiais Custo referente aos reparos e reposições de 

máquinas, equipamento e materiais danificados (acidente com danos a propriedade). 

C3 = Custo relativo à assistência do Acidentado 

Custos complementares relativos às lesões (assistência médica e primeiros socorros), social e 

psicológico. 

C4 = Custos Complementares Custo com investigação, readaptação, outros custos 

operacionais, como os resultantes de paralisações, gás natural perdido e lucros interrompidos. 
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6.13 EMISSÃO DE DOCUMENTOS 

6.13.1 Todos os documentos que compõem a Análise e Investigação de Acidentes, somente 

poderão ser enviados a terceiros com autorização da Gerência de GQSMS. 

6.14 RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES CORRETIVAS E VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA 

6.14.1 Após a investigação dos Acidentes e lncidentes as áreas responsáveis deverão tomar as 

ações recomendadas para evitar que a ocorrência se repita. Para cada causa básica 

encontrada a comissão deverá propor uma ou mais ações corretivas, gerando desta um plano 

de ação onde serão informados os responsáveis e os prazos para as suas conclusões. 

6.14.2 A implantação das ações corretivas deverá ser acompanhada pela Gerencia GQSMS 

verificando a eficácia das mesmas. O responsável pela área deverá verificar a aplicação e 

efetividade das recomendações definidas no plano de ação. 

6.14.3 As evidências do atendimento das recomendações estabelecidas no plano de ação 

deverão ser evidenciadas e arquivadas no GQSMS garantindo a sua rastreabilidade. 

6.14.4 A verificação da eficácia será realizada 60 dias após o fechamento do plano de ação da 

anomalia. 

6.14.5 Na verificação da eficácia em casos de acidentes deverão ser analisadas anomalias 

envolvendo reincidência ou que tenham semelhanças na atividade e sua causa básica. 

6.15 DIVULGAÇÃO  

6.15.1 Após conclusão do Relatório de Investigação de Acidentes, a ASCOI deverá divulgar o 

Alerta de SMS da ocorrência, conforme anexo XII desta norma, para toda força de trabalho. 

Nota: As evidências da divulgação deverão ser arquivadas no GQSMS garantindo a sua 

rastreabilidade. 

6.16 Análise de Perigos e Riscos/ Aspectos e Impactos 

6.16.1 Deverão ser adotadas ações para mitigação dos riscos, antes da realização de 

simulações, de forma a não expor os envolvidos a riscos desnecessários. 



 

 

 

NORMA 
N.º: 

NORCIG.SMS.10 
REV.  

02 
TÍTULO:  

 

ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES, INCIDENTES E DESVIOS 

FOLHA: 

26 de 43 
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”. 

6.16.2 Sempre que forem identificados novos perigos e riscos/ Aspectos e Impactos, os 

procedimentos relacionados deverão ser revisados. 

7. REQUISITOS DE SMS 

7.1 Atender ao estabelecido nas normas: NORCIG.SMS.04 – Análise Preliminar de Riscos - 

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

Ambientais, NORCIG.SMS.06 - Gerenciamento de Requisitos Legais, NORCIG.SMS.09 – 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes – GRSE e NORCIG.SMS.11 - Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para contratos. 

8. REGISTROS 

8.1 Planilha Indicadores de QSMS_CIGÁS_2018/ Controle de Anomalias 

9. ANEXOS 

 

ANEXO I - FLUXO DE COMUNICAÇÃO PARA OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES/ 

INCIDENTES -   CLASSE 1, 2, 3 e 4 

ANEXO II - FLUXO DE COMUNICAÇÃO OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO OU 

TRAJETO 

ANEXO III – FLUXO DE COMUNICAÇÃO OCORRÊNCIAS DE ACIDENTE FATAL 

ANEXO IV - FLUXO DE COMUNICAÇÃO PARA OCORRÊNCIA AMBIENTAL, (PEQUENO, 

MÉDIO E GRANDE PORTE) 

ANEXO V - FLUXO DE COMUNICAÇÃO PARA DANO AO PATRIMÔNIO (PEQUENO, MÉDIO 

E GRANDE PORTE) 

ANEXO VI - FLUXO DE COMUNICAÇÃO PARA PRIMEIROS SOCORROS (Mal súbito)  

ANEXO VII – APOIO EXTERNO 

ANEXO VIII - CLASSIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA 
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ANEXO IX – PLANILHA DE CUSTO DE ACIDENTE 

ANEXO X – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ANOMALIAS – RIA 

ANEXO XI – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA ANORMAL – ROA 

ANEXO XII – ALERTA DE SMS 

ANEXO XIII – RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES/INCIDENTES 
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ANEXO I – FLUXO DE COMUNICAÇÃO PARA OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES/ INCIDENTES 

-   CLASSE 1, 2, 3 e 4 
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ANEXO II – FLUXO DE COMUNICAÇÃO OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO OU 

TRAJETO 
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ANEXO III – FLUXO DE COMUNICAÇÃO OCORRÊNCIAS DE ACIDENTE FATAL 
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ANEXO IV - FLUXO DE COMUNICAÇÃO PARA OCORRÊNCIA AMBIENTAL (PEQUENO, 

MÉDIO E GRANDE PORTE) 
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ANEXO V – FLUXO DE COMUNICAÇÃO PARA DANO AO PATRIMÔNIO (PEQUENO, 

MÉDIO E GRANDE PORTE) 
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ANEXO VI - FLUXO DE COMUNICAÇÃO PARA PRIMEIROS SOCORROS (Mal súbito)  
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ANEXO VII – APOIO EXTERNO 

CORPO DE BOMBEIROS 

RESGATE 19 

NOMES TELEFONE ENDEREÇO FAX 

Comando Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Amazonas 

Cel. Fernando Paiva Pires Júnior 

Comandante Geral 

Av. Codajás nº 1503 - Petrópolis  

Manaus-AM 

(92) 3216-9377 

(92) 3216-9372 

(92) 3611-3671 

(92) 3216-9372 

COORDENADORIAS ESTADUAL (CEDEC) E MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC) 

Coordenadoria Estadual - CEDEC/AM 
Av. Codajás nº 1503 – Petrópolis  

Manaus - AM 
(92) 3216-9375 (92) 3216-9375  

Subsecretaria de Defesa Civil 
Av. Brasil, nº 2971 – Compensa  

Manaus - AM 
(92) 3672-1510 (92) 3672-1510 

POLÍCIA MILITAR 

POLÍCIA MILITAR 190 

ÓRGÃO ENDEREÇO TELEFONE E-MAIL 

Policia Militar do Amazonas – PMAM 

Rua Benjamin Constant, 2150  

Petrópolis 

Manaus - AM 

(92) 3214-9400 

(92) 3214-9402 

(92) 3214-9407  

cmtgeralpmam@pm.am.gov.br  

subcmtgeral@pm.am.gov.br  

chemgmam@pm.am.gov.br   

TRÂNSITO 

MANAUSTRANS 
Rua Tefé, 850 – Bairro Japiim 1 

Manaus – AM 

3215-9248 

0800 092 1188 
atendimento.manaustrans@pmm.am.gov.br  

ÓRGÃOS AMBIENTAIS 

ÓRGÃO ENDEREÇO TELEFONE FAX/E-MAIL 

IPAAM – Instituto de Proteção Ambiental  

do Estado do Amazonas 

Rua Recife, 3280 - Parque 10 de 

Novembro - Manaus - AM 

0800 280 8283  

(92) 2123-6705 

(92) 2123-6760 

(92) 2123-6743 

ipaam@ipaam.am.gov.br 

SEMMAS – Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade 

Av. André Araújo nº 1500 - Aleixo 

- zona Centro-Sul - Manaus - AM 

(92) 3642-1833 

(92) 3642-6294 

08000 92 2000  

ascom.semma@pmm.am.gov.br 

mailto:ipaam@ipaam.am.gov.br
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HOSPITAIS 

RESGATE 193 SAMU 192 

NOME ENDEREÇO TELEFONE 

  Pronto Socorro Municipal 28 de agosto  Rua Recife, 1581 - Adrianópolis - Manaus - AM (92) 3656-2417  

Hospital Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado 
Alameda Cosme Ferreira, 3937 – São José Operário - 

Manaus – AM 

(92) 3647-1758 

(92) 3647-1750 

(92) 3647-1751 

(92) 3647-1763 

CONCESSIONÁRIAS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS EMPRESA ENDEREÇO TELEFONE 

Água e Esgoto Águas do Amazonas 
Rua do Bombeamento, 1 - Compensa 

Manaus – AM  
0800-0920195 

Energia Elétrica Amazonas Energia 
Av. Sete de Setembro nº 2414  

Cachoeirinha – Manaus – AM 

0800 701 3001 

0800 92 3000 

CLIENTES/FORNECEDORES 

EMPRESA TELEFONE 

UTE APARECIDA (92) 3621-9242/3621-9211 

UTE MAUÁ (92) 3616-1872/3616-1862 

PIE MANAUARA (92) 3652-9237/3652-9238 

Auto Posto Vitória Régia 
(92) 9130-0642 (Gerente David) 

(92) 9608-7886 

PIE CRISTIANO ROCHA (92) 3652-9238 

PIE GERA (92) 3672-2314 

PIE JARAQUI (92) 2127-6113 

PIE TAMBAQUI (92) 2123-8479 

TRANSPETRO (92) 9256-2776 

GÁS E ENERGIA (92) 9329-1945 
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ANEXO VIII - Classificação das Ocorrências 

 

Fonte (Gestão SMS) 
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ANEXO IX – CUSTO SOCIAL DO ACIDENTE DE TRABALHO 

 

 Nº  Nome  Sexo  Idade  Cargo/Função 
 Jornada 

Diária (h) 
 Turno 

 Renda 

Mensal (R$) 
 Salário / h  Setor  Dia do Acidente 

 Hora do 

acidente 

 Dia do 

afastamento 

 Custo com 

Medicação 

 Custo com 

Internação 

 Dia alta 

méd. 

 Hora dia 

perd. 
 Nº dias perd. 

 Custo do 

acidente (R$) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

LEGENDA:

Coluna B - Nome do funcionário

Coluna C - Sexo

Coluna D - Idade do acidentado

Coluna E - Cargo/Função que o funcionário exerce.

Coluna F - Jornada Diária de trabalho

Coluna G - Turno

Coluna H - Salário do funcionário

Coluna I - Custo da hora do funcionário

Coluna J - Setor de origem do funcionário

Coluna K - Hora que ocorreu o acidente

Coluba L - Dia do mês que ocorreu o acidente

Coluna M - Dia que iníciou o afastamento.

Coluna N - Dia da alta médica 

Coluna O - Horas dias perdido 

Coluna P - Fórmula de horas perdidas com o afastamento

CUSTO SOCIAL DO ACIDENTE DE TRABALHO

 
 

FR.NORCIG.SMS.10.01 
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ANEXO X - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ANOMALIAS – RIA  

 

FR.NORCIG.SMS.10.02 
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ANEXO XI -  Relatório de Ocorrência Anormal – ROA 
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ANEXO XII – Alerta de SMS 
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ANEXO XIII - Relatório de Comunicação de Acidentes/Incidentes 

SIM NÃO N/A

SEXO: MAS FEM

IDADE:

HORA:

               PESSOAL

NOME:

FUNÇÃO:

           PROCESSO/OPERAÇÃO

5.DESCRIÇÃO DA OCORRENCIA 

RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES/INCIDENTES

Nº:

4. DADOS DO ACIDENTE/INCIDENTE

Nº DO CONTRATO:DATA:

2.CLASSE

3. CARACTERIZAÇÃO

1.IDENTIFICAÇÃO

                ACIDENTE                   INCIDENTE
                   CIGÁS

               FURTO

           AMBIENTAL

           INTERVENÇÃO

              TRANSITO/TRAJETO

            CLIENTE

           COMUNIDADE                  CONTRATADA

FUNÇÃO/EMPRESA:

ASSINATURA:

FUNÇÃO/EMPRESA:

4. DADOS DO ACIDENTADO

GERENCIA/SETOR:EMPRESA/EMPREGADOR:

LOCAL DO ACIDENTE/INCIDENTE:

REALIZADO POR:

              MATERIAL

           DANOS  A TERCEIROS
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