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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo uniformizar e sistematizar a codificação de 

documentos técnicos de engenharia relativos às instalações da CIGÁS, de forma a permitir a 

identificação exclusiva de cada documento e o controle de projeto e facilitar a recuperação de 

informações, tanto para documentos gerados internamente quanto para documentos gerados 

por empresas contratadas. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ITCIG.GET.03 – Instrução de Trabalho para Comentário, Emissão e Revisão de 

Documentos; 

LI-000-0000-CIG-51C-001 – Códigos de tipos de documento 

LI-000-0000-CIG-51C-002 – Códigos de área 

LI-000-0000-CIG-51C-003 – Códigos de empreendimento 

LI-000-0000-CIG-51C-004 – Códigos de emissores de documentos 

LI-000-0000-CIG-51C-005 – Códigos de identificação de classes de serviço, materiais e 

equipamentos 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta instrução de trabalho se aplica aos documentos técnicos de engenharia relativos a 

instalações, emitidos nas fases de projeto, construção, montagem, “as built”, 

condicionamento e operação, não se aplica à codificação ou numeração de pedidos de 

compra e fornecimento de material.  

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Número de identificação - É o conjunto padronizado de códigos que identifica única e 

exclusivamente um documento. 

4.2 Grupos básicos - São grupos de caracteres que formam o número de identificação. 
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4.3 Empreendimento – Conjunto de atividades a serem implementadas para atender aos 

objetivos estratégicos da CIGÁS. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

a) Supervisor de Projetos; 

b) Desenhista. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Não aplicável. 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1. Estrutura do número de identificação 

7.1.1. O número de identificação deve ser constituído de 6 (seis) grupos básicos 

ordenados conforme padrão a seguir: 

@@-###-####-@@@-$$$-### 

Grupos: 1 2 3 4 5 6 

Onde: 

@ - Caractere alfabético 

# - Caractere numérico 

$ - Caractere alfanumérico 

7.2. Grupos Básicos 

7.2.1. Grupo 1: Identificação do tipo de documento - Este grupo forma um código 

que identifica o tipo de documento, conforme consta na lista LI-000-0000-CIG-

51C-001 – Códigos de tipos de documento. 

7.2.2. Grupo 2: Identificação de área - Este grupo forma um código que identifica a 

área onde está localizado o empreendimento ao qual está vinculado o documento. 

Os códigos de empreendimento da CIGÁS estão na lista LI-000-0000-CIG-51C-

002 – Códigos de área. 
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7.2.3. Grupo 3: Identificação do empreendimento - Este grupo forma um código que 

identifica o empreendimento ao qual está vinculado o documento. Os códigos de 

empreendimento da CIGÁS estão na lista LI-000-0000-CIG-51C-003 – Códigos 

de empreendimento. 

7.2.4. Grupo 4: Identificação do emissor – código que identifica o emissor do 

documento, conforme consta na lista LI-000-0000-CIG-51C-004 - Códigos de 

emissores de documentos. 

7.2.5. Grupo 5: Identificação da classe de serviço, materiais e equipamentos - 

Este grupo identifica serviços específicos, equipamentos ou materiais utilizados 

em determinada área de atividade. Os códigos deste grupo estão contidos na lista 

LI-000-0000-CIG-51C-005 – Códigos de identificação de classes de serviço, 

materiais e equipamentos. 

7.2.6. Grupo 6: Sequencial do projeto - Este grupo identifica o encadeamento 

sequencial dos documentos e desenhos na fase de projeto e conforme construído 

(“as built”). 

7.3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.3.1. A numeração dos documentos será feita de acordo com o item 7.1. 

7.3.2. Todas as tabelas e listas devem ser atualizadas sempre que se iniciar um novo 

empreendimento. 

7.3.3. Os arquivos digitais devem ter a mesma nomenclatura dos respectivos 

documentos, incluindo o índice de revisão. Na ITCIG.GET.03 da CIGÁS são 

indicados, com mais detalhes, como devem ser nomeados e emitidos os arquivos 

digitais. 

7.4. REPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.4.1. A Técnico de documentação é responsável pela distribuição das codificações e 

por administrar o controle dos documentos técnicos para que não ocorra 

duplicidade nas codificações.  

7.4.2. Esta instrução de trabalho se aplica a projetos iniciados a partir da data de sua 

edição. 
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8. REQUISITOS DE SMS 

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

NORCIG.SMS.05_Levantamento de Aspectos e impactos Ambientais - LAIA.  

8.2 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. 

8.3 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; 

8.4 Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de Acidentes, 

Incidentes e Desvios.  

8.4.1 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. 

8.5 Atender os requisitos do PLCIG.SMS.01_ Plano de 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. 
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9. REGISTROS 

Controle de Documentos Técnicos 

10. ANEXOS 

ANEXO 1 – Modelo de Planilha de Controle de Documentos Técnicos; 
 

 

 

Campo Como Preencher Responsável 

01 
Para cada Tipo de Documento deverá se ter uma planilha de 

controle. (RL, DE, CQ, LM...) 

Téc. De 

Documentação 

02 
Codificação do documento constituído de 06 (seis) grupos 

básicos ordenados 

Téc. De 

Documentação 

03 
Nome do documento. Exemplo: Relatório Fotográfico de 

Obra; Desenho dos Portões de Acesso Cigás. 

Téc. De 

Documentação 

04 Emissão do mesmo documento com modificações Téc. De 

Documentação 

05 
Nome da pessoa que está solicitando a codificação Téc. De 

Documentação 

06 
Observações que venham ocorrer Téc. De 

Documentação 

 


