
 

 

                                                                                                                                   

 

 
PORTARIA No. 05/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020. 

Institui a Comissão Gestora do Sistema de 
Gestão Integrada da Companhia de Gás do 
Amazonas – Cigás. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE GÁS DO 
AMAZONAS – CIGÁS, no exercício das atribuições conferidas 
pelo artigo 38, IV Estatuto Social da Empresa, e 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a cultura 
organizacional da Companhia através de práticas de gestão em 
qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, fundadas pelas 
normas ABNT ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018. 

CONSIDERANDO a necessidade normatizar mecanismos de 
aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Integrado implantado na 
Companhia, especialmente no que tange a reavaliação 
constantes de processos críticos que possam afetar os 
resultados pretendidos, definidos no Planejamento Estratégico e 
Plano de Negócios da CIGÁS. 

CONSIDERANDO as premissas estabelecidas no modelo de 
gestão descrito nas normas NBR ISO 9001:2015, 14001:2015 e 
45001:2018, onde a liderança tem papel fundamental para a 
melhoria dos processos desenvolvidos e o bom desempenho na 
gestão, bem como para a manutenção das licenças e 
certificações obtidas. 

CONSIDERANDO a deliberação da Diretoria Executiva, 
conforme reunião realizada em 03 de abril de 2020. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir a Comissão Gestora do Sistema de Gestão 
Integrado - SGI no âmbito da Companhia de Gás do Amazonas, 
possui caráter consultivo, deliberativo e permanente, com 
exclusivo objetivo de definir atribuições e integrar os requisitos 
estabelecidos nas normas ABNT ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ABNT ISO 45001, para atender o Planejamento 
Estratégico e Plano de Negócios da Companhia. 

Art. 2º. A Comissão Gestora de SGI possuirá a seguinte 
composição: 

I. Coordenador Administrativo; 
II. Coordenador de Comunicação; 
III. Coordenador de Governa Coorporativa; 
IV. Coordenador de Projetos; 
V. Coordenador de Recursos Humanos; 

VI. Gerente Contábil; 
VII. Gerente de Contrato e Relacionamento; 

VIII. Gerente de Divisão Técnica e Comercial; 
IX. Gerente de Operação/ Supervisor de Planejamento; 
X. Gerente de Planejamento; 

XI. Gerente de QSMS/ Especialista e Analista de SGI; 
XII. Gerente de Tecnologia da Informação; e 

XIII. Gerente Jurídico. 



 

 

                                                                                                                                   

 

 
Parágrafo único. A Comissão de SGI será presidido pela 
Gerente de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

Art. 2º. A Comitê de SGI responderá e reportará suas atividades 
à Diretoria Executiva – DIREX. 

Art. 3º. A função de membro da Comissão Gestora é indelegável 
e não remunerada. 

Art. 4º. No caso de ausência de qualquer membro da Comissão 
justificadamente, deverá este designar colaborador em 
substituição, com os mesmos poderes do titular. 

Art. 5º. A Comissão, para reunir-se, necessita de um quórum 
mínimo de setenta por cento dos seus integrantes conforme 
previsões de composição constantes desta portaria. 

Art. 6º. A Comissão de SGI reunir-se-á bimestralmente em 
caráter ordinário, para realização de suas atividades e, segundo 
suas necessidades e demandas, em caráter extraordinário, 
sempre que for necessário e relevante, podendo ser convocadas 
reuniões por qualquer de seus membros. 

Art. 7º. Compete à Comissão Gestora de SGI as seguintes 
atribuições, para consecução dos objetivos estabelecidos no 
artigo 1º. desta Portaria: 

I. Coordenar o processo do SGI, assegurando que a 
política e os objetivos sejam compatíveis com o 
direcionamento estratégico da Companhia; 

II. Garantir a revisão periódica das análises de riscos e 
oportunidades de melhorias dos processos críticos sob 
suas responsabilidades; 

III. Aprovar, implantar e apoiar os diferentes padrões 
documentais para o Sistema de Gestão Integrada, com a 
devida padronização das informações documentadas; 

IV. Estabelecer mecanismos para promover a 
conscientização e o engajamento dos colaboradores e 
terceiros para eficácia do SGI; 

V. Realizar, sistematicamente, análises críticas do Sistema 
de Gestão Integrada para definição de prioridades de 
ações para sua melhoria. 

Art. 8º. Compete ao Presidente da Comissão a coordenação dos 
trabalhos da Comissão, presidir as reuniões, bem como 
monitorar as recomendações e orientações deliberadas; 

Art. 9º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
nos canais de comunicação interna da Companhia, gerando 
efeitos até a alteração do Regimento Interno vigente, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
Companhia de Gás do Amazonas, em Manaus, 07 de abril de 
2020. 

 

 
RENÉ LEVY AGUIAR 

Diretor-Presidente 


