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1. OBJETIVO 

Padronizar o processo de elaboração de procedimentos e o controle de documentos, dados e 
registros da qualidade para garantir que a documentação necessária para manter a confiabilidade das 
informações esteja na versão correta e sempre atualizada. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 NBR ISO 9001:2008; 

 PBQP-H SiAC nível A. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 – Representante da Direção 

 Identificar a necessidade de elaboração/revisão de documentos da qualidade; 

 Distribuição e controle de documentos do SGQ e documentos externos; 

 Controlar os registros da qualidade. 
 

3.2 – Responsável pela elaboração ou revisão do documento da qualidade 

 Elaboração ou revisão dos documentos da qualidade; 

 Controlar os registros do seu processo. 
 

3.3 – Usuário do documento 

 Solicitar revisão do documento da qualidade; 

 Controlar os registros do seu processo. 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1 - Definição do(s) responsável (eis) pela elaboração dos documentos da qualidade 

As necessidades de elaboração/revisão de documentos da qualidade são detectadas pelo 
Representante da Direção através da análise dos requisitos do sistema, relatórios de auditoria, relatórios 
de assistência técnica, registros de não-conformidades ou outros meios que gerem ações corretivas ou 
preventivas, além das próprias observações apontadas pelos operadores dos processos. 

A partir das necessidades levantadas, o Representante da Direção designa o(s) responsável (eis) pela 
elaboração/revisão dos documentos da qualidade em questão. 

4.2 - Elaboração de documentos e definição de registros da qualidade 

Os responsáveis pela elaboração dos documentos da qualidade designados pelo Representante da 
Direção utilizam um dos seguintes tipos de documentos padronizados da empresa: 

• MQ – Manual da Qualidade; 

• PQO – Plano de Qualidade da Obra; 

• PO – Procedimento Operacional; 

• PES – Procedimento de Execução de Serviço; 

• MDC – Manual de descrição de cargos; 

• FORM – Formulários; 

• CM – Catálogo de Materiais; 

• QEMM – Quadro de Equipamentos de Monitoramento e Medição. 

Durante a elaboração ou revisão dos documentos da qualidade, o responsável pela elaboração define 
de acordo com a necessidade a criação ou adaptação de registros da qualidade.  O controle dos registros é 
realizado em cada formulário, no rodapé, onde estão estabelecidas as condições de armazenamento, 
proteção, recuperação, retenção e disposição.  
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O acesso a todos os registros é livre e sua manutenção é garantida pelo atendimento dos parâmetros 
de controle, similar à apresentada a seguir: 

 

Arq. ESCRITÓRIO - em PASTA - recuperação: POR FUNCIONÁRIO – duração: ATÉ A DEMISSÃO DO FUNCIONÁRIO – 

disposição: ARQUIVO MORTO POR 01 ANO - LIXO. 

 

4.3 - Aprovação e uso de documentos e formulários 

Os documentos da qualidade somente podem ser utilizados após a sua aprovação, que será 
comprovada da seguinte forma, seja na primeira versão, como nas revisões subseqüentes: 

 Os documentos da Qualidade devem conter os nomes de quem os elaborou. Todos são elaborados 
pelos responsáveis dos setores e aprovados pelo Representante da Direção. Além disso, o RD deve 
proteger os documentos da qualidade contra alterações (senha ou PDF);  

Os documentos da qualidade também podem ser utilizados após a sua reaprovação, que será 
comprovada da seguinte forma: fazer uma análise dos documentos retro alimentados pelas criticas das 
auditorias internas, planos de ação, reuniões, auditorias externas, etc. Caso não haja alterações, o 
documento original é mantido. A reaprovação será registrada na Lista Mestra de Documentos Internos – 
LMDI.  

A vigência do documento inicia-se a partir da data de aprovação do mesmo. 
No caso de uma aprovação, deverá haver treinamento para as funções envolvidas na execução do 

documento. 
 

4.4 - Identificação dos documentos da qualidade 

Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade são identificados da seguinte forma: 

Discriminação Identificação Legenda 

Manual da Qualidade MQ  

 Número seqüencial 

 Número da versão 

 Nome da Obra 

Catálogo de Materiais CM  

Manual de Descrição de Cargos MDC  

Procedimento Operacional PO 

Procedimento de Execução de Serviço PES 

Planos da Qualidade das Obras PQO 

Formulários FORM/ 

Quadro de Equipamento de Monitoramento e Medição QEMM 

 

4.5 -Distribuição e controle de documentos e formulários 

A distribuição e o controle dos documentos da qualidade (Manual da Qualidade, Procedimentos 
Operacionais, Procedimentos de Execução de Serviços e Planos da Qualidade de Obras) são realizados pelo 
Representante da Direção utilizando as planilhas “Lista Mestra de Documentos Internos” e “Lista Mestra 
de Formulários”.  

A distribuição dos formulários utilizados para coleta de registros da qualidade é feita da seguinte 
forma: são tiradas fotocópias dos mesmos e em seguida são distribuídas para os locais de uso. Tais 
formulários podem ser xerocados pelas obras sem qualquer restrição. 

O Representante da Direção mantém todos os documentos da qualidade originais em meio 
eletrônico.  

As cópias dos documentos originais que são enviadas para as obras e/ou escritório são carimbadas 
em sua primeira página com a frase “COPIA CONTROLADA” e não precisam ser assinadas. 

Os documentos utilizados para fins de treinamentos e/ou divulgação junto aos clientes internos e 
externos mesmo reproduzindo fielmente o documento original receberão em seu corpo uma mensagem 
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“DOCUMENTO PARA TREINAMENTO” ou “DOCUMENTO PARA DIVULGAÇÃO”. Esses documentos podem 
ser banner, livretos, folders e etc.. 

 

4.6 - Revisões 

Em caso de revisão de documentos ou formulários, a nova versão é editada e distribuída aos usuários 
destes, sendo as versões antigas destruídas por quem estiver utilizando. A cada nova versão, o documento 
ou formulário recebe uma nova numeração no campo “versão”. 

As alterações dos documentos da qualidade são indicadas sublinhando o texto que foi acrescentado. 
Quando esta alteração for no sentido de excluir um parágrafo, um trecho deste ou um item inteiro, estas 
exclusões não serão identificadas. 

Os documentos originais que sofreram revisão (obsoletos) são arquivados em meio eletrônico em um 
diretório específico (c:\Qualidade\Obsoletos) e as cópias que foram distribuídas são deletadas ou 
destruídas para evitar o seu uso. 

 

4.7 – Reaprovação de documentos 

Conforme necessidade pode ser realizada análise critica para verificar a atualização de todos os 
documentos do sistema. Caso não haja alterações, o documento original é mantido. Registrar a data da 
reaprovação na planilha de controle de documentos e formulários. 

Anualmente, todos os documentos e formulários precisam passar por essa análise crítica. 

4.8 – Controle de Documentos Externos  

São considerados documentos de origem externa: normas técnicas, projetos e especificações 
fornecidas pelo cliente. 

A distribuição e o controle de normas, certificados, leis e portarias são realizados pelo Representante 
da Direção utilizando-se da Planilha “Lista Mestra de Documentos Externos”.  

A atualização dos mesmos é realizada através do contato anual com o órgão responsável para 
verificação de lançamento de novas normas, leis e etc. ou revisão das já existentes. Este contato é 
documentado na própria Lista Mestra de Documentos Externos onde se coloca a data da atualização. 

Os projetos têm seu controle descrito em procedimento especifico de Análise Crítica e Controle de 
Distribuição e Alteração de Projetos. 

 

4.9 - Controle de Registros 

Todos os registros da qualidade, em meio físico ou eletrônico, devem ser mantidos legíveis, 
prontamente identificáveis e recuperáveis, de acordo com o controle de registros descritos em cada 
procedimento. 

 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS. 

 Lista Mestra de Documentos – Planilha eletrônica; 

 Lista Mestra de Formulários – Planilha eletrônica; 

 Lista Mestra de Documentos Externos – Planilha eletrônica. 
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