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CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO 
 
Seção 1.1 - APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 
Uma pequena cidade. Um grande começo 
 
A história da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A confunde-se com a história de seu fundador, 
Henrique Nunes Coutinho. 
 
Henrique Nunes Coutinho nasceu em 1904 na Fazenda Jovem Arminda, situada em Barra do Córrego 
Senador, nas proximidades de São Zenon, no vale do Rio Santa Maria, no município de Colatina, ES. A 
propriedade tinha uma boa estrutura com engenho para fabricação de açúcar e cachaça, moinho, 
máquinas para beneficiar arroz e café, acionadas por máquina a vapor utilizando lenha como 
combustível. 
 
Era tempo de colonização na região e a Fazenda Jovem Arminda foi montada por seu pai, Arthur 
Coutinho D’Alvarenga, para servir de apoio às famílias de imigrantes italianos que por ali chegavam ao 
final do século XIX.  
 
Com pouco mais de 20 anos de idade, na década de 20, o jovem Henrique Nunes Coutinho, leigo, mas 
curioso sobre assuntos de energia elétrica, construiu uma usina hidrelétrica na Fazenda, no próprio Rio 
Santa Maria. Trabalhou enormes troncos de madeira para fazer a represa, e logo a energia elétrica 
substituiu a máquina a vapor que movimentava os engenhos da Jovem Arminda. Até uma fábrica de 
gelo havia na Fazenda.  
 
Em 1938, já estava projetando uma nova usina. Comprou uma fazenda em Mutum (hoje, distrito de 
Boapaba, município de Colatina) para criar gados bovino e suíno, e lá, na margem direita do Rio Santa 
Maria, Henrique Nunes Coutinho construiu uma nova usina hidrelétrica, com estrutura para beneficiar 
café, arroz e milho.  
 
Construiu uma usina maior na margem esquerda do Rio Santa Maria, concluída em 1945. Sua intenção 
era a transferência, para o Bairro Vila Lenira, em Colatina, de sua indústria de beneficiamento de 
cereais, mediante a construção de uma linha de 11,4 kV, com extensão aproximada de 12 quilômetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Portaria Nº 607, de 05 de agosto de 1.944 
 
A Prefeitura de Colatina, na época, adquiriu a energia excedente, pois a cidade era servida 
precariamente por energia elétrica gerada por uma pequena usina térmica com caldeira à lenha e um 
motor diesel. Era a energia “vagalume”, fornecida apenas durante algumas horas por dia. 
 
Mas essa energia excedente da usina foi suficiente apenas por algum tempo, pois a cidade acelerou 
seu crescimento com a luz elétrica. Por isso, Henrique Nunes Coutinho construiu outra usina ao lado da 
segunda e, em 1950, o então governador do Estado negociou com ele a construção de uma usina para 
atender ao distrito de São João de Petrópolis e à Escola Agrotécnica situada no mesmo distrito, no 
município de Santa Teresa, ES. Surgia, então, a usina de Tabocas, que atendeu ainda Mutum, Vila de 
São Antônio, Vinte e Cinco de Julho e São Roque. 
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Figura 2 – Decreto Nº 20.650, de 22 de fevereiro de 1.946 
 
Com a energia e o desenvolvimento, surgiram em Colatina às primeiras indústrias madeireiras e logo a 
energia passou a ser pouca para atender à demanda. Assim, esse pioneiro da energia elétrica em 
nossa região, instalou em 1953, no atual Bairro Lacê, em Colatina, uma usina termelétrica acionada por 
dois motores diesel de 310 HP cada um.  
 
Posteriormente, buscando suprir a necessidade de energia elétrica, surgia mais uma usina hidrelétrica, 
desta vez na Cachoeira do Oito, no Rio Pancas, em Colatina, concluída em 1957. 
 
Em 1959, foi constituída a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, sob a presidência de Henrique Nunes 
Coutinho. 
 
Um salto importante para a Empresa ocorreu no ano de 1961. Para atender ao aumento do consumo da 
área atendida, passou a contratar a compra de energia elétrica gerada pela Usina de Rio Bonito, no Rio 
Santa Maria de Vitória, município de Santa Leopoldina, ES, pertencente à Espírito Santo Centrais 
Elétricas S/A-ESCELSA.  
 
Essa interligação significou mais abundância de eletricidade, permitindo ampliar os serviços da 
Empresa e levar energia ao município de São Gabriel da Palha, ES, passando pelos distritos de Paul, 
Graça Aranha, Novo Brasil, Governador Lindenberg e também São Domingos. De São Gabriel foi 
construído um ramal até Pancas.  
 
Em seguida, um grande programa de eletrificação rural foi realizado, tornando a Empresa Luz e Força 
Santa Maria S/A pioneira da eletrificação rural no Brasil. 
 
Outro fato importante foi à construção, nos anos de 1969 a 1972, de mais uma usina: a da Cachoeira da 
Onça, no Rio São José, em São Gabriel da Palha, que possibilitou levar a energia para Vila Valério, 
Fartura, Águia Branca, Vila Verde e Alto Rio Novo.  
 
Em 3 de fevereiro de 1999, foi celebrado o Contrato de Concessão nº 20/99 com a União, por 
intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, tendo por objeto regular a exploração do 
serviço público de distribuição de energia elétrica na área de atuação da Empresa Luz e Força Santa 
Maria S/A. 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria SA é uma concessionária de serviços públicos de energia elétrica, 
com sede em Colatina, atendendo aos municípios de Colatina, Pancas, São Gabriel da Palha, Alto Rio 
Novo, Águia Branca, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Marilândia, Governador 
Lindenberg, parte de Santa Teresa e de Vila Valério, no estado do Espírito Santo. 
 
Em 2009, a SANTA MARIA forneceu mais de 374 GWh/ano de energia elétrica e ultrapassou a casa 
dos 85.000 consumidores 
 
Diretoria da Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. 
Diretor-Presidente  
Arthur A. Coutinho 
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Diretor  
Ângelo A. Coutinho 
 
Diretor  
Ângelo A. Bosi 
 
Assessor de Diretoria 
Henrique Barbieri Coutinho 
 
Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. 
 
Av. Ângelo Giuberti, nº: 385. 
Colatina / Espírito Santo 
CEP: 29702-900 
 
Linhas de Transmissão: 
 
43,41 Km de linhas de transmissão de energia elétrica em 69 KV. 
27,6 Km de linhas de transmissão de energia elétrica em 138 KV. 
 
Distribuição: 
 
Linhas de Distribuição urbana em MT (média tensão) nas classes de 15 e 25 KV = 312,74 Km 
Linhas de Distribuição rural em MT (média tensão) nas classes de 15 e 25 KV = 6096,24 Km 
Linhas de Distribuição total = 6408,98 Km 
Rede de Distribuição em BT (baixa tensão) = 711,03 Km. 
 
Transformadores da Empresa: 
 
Quantidade = 8953.  
Potência Instalada = 175728 KVA.  
 
Transformadores Particulares: 
 
Quantidade = 7698.  
Potência Instalada = 224219 KVA.  
 
Geração: 
 
Quantidade de Usinas = 4. 
 
Nomes e Potência Instalada: 
 
Tabocas - 464 KW com 02 unidades geradoras 
Onça - 900 KW com 02 usinas geradoras 
Cachoeira do Oito - 240 KW com 01 unidade geradora 
Santa Maria - 420 KW com 02 unidades geradoras 
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CAPÍTULO II - OBJETIVO 
 
Seção 2.1 - OBJETIVO 
 
Este Manual da Qualidade é um documento básico usado para descrever o Sistema de Gestão da 
Qualidade da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  e especifica como que os requisitos definidos na 
NBR ISO 9001:2008 são atendidos pela Empresa Luz e Força Santa Maria S/A , incluindo ou fazendo 
referências aos procedimentos e processos documentados. 
 
Tal sistema foi desenvolvido para: 
 
• Demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que atendam de forma consistente aos 

requisitos do cliente e requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, e 
• Ampliar a satisfação do cliente através da efetiva aplicação eficaz do sistema, incluindo processos 

para melhoria contínua do próprio sistema e assegurar a conformidade com os requisitos do cliente 
e os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. 

 
CAPÍTULO III - ESCOPO E EXCLUSÕES 
 
Seção 3.1 - ESCOPO E EXCLUSÕES DO SISTEMA DE GESTÃO  DA QUALIDADE 
 
Escopo de Certificação: 
Distribuição de energia elétrica incluindo: serviço de construção de redes elétricas, operação de 
subestações, manutenção de redes elétricas e atendimento ao consumidor por agências e call center. 
Coleta de dados, apuração e entrega dos indicadores comerciais e técnicos, individuais e coletivos 
referentes ao fornecimento de energia elétrica aos órgãos regulamentadores e fiscalizadores. 
Atendimento e tratamento de reclamação de consumidores. 

 
As exclusões dos requisitos constantes no Capitulo VII da NBR ISO 9001:2008 dentro de nosso 
Sistema de Gestão da Qualidade não afetam a capacidade da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  
nem a isenta da responsabilidade de prover produto que atenda aos requisitos do cliente e aos 
requisitos estatutários e regulamentados aplicáveis. Tais exclusões e justificativas são relacionadas 
abaixo. 
 

Cláusula da Norma Justificativa 

7.5.2 Validação dos Processos 
de Produção e Prestação de 
Serviço 

A empresa não possui serviços onde à saída resultante não possa 
ser verificada por monitoramento. Todo serviço realizado é 
inspecionado e testado antes da entrega para o consumidor. A 
empresa definiu as competências necessárias para o pessoal que 
executa trabalhos que afetam a qualidade dos serviços e os 
qualificou dentro das normas exigidas pelo setor elétrico.   

 
CAPÍTULO IV - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 
Seção 4.1 - REQUISITOS GERAIS 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  estabeleceu, implementou e mantém, através deste Manual 
e demais documentos referenciados, um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com os requisitos 
da NBR ISO 9001:2008. As atividades de melhoria contínua da eficácia de nosso Sistema também 
estão presentes na documentação no decorrer deste manual. 
 
Os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade (incluindo aqueles para: gestão, 
provisão de recursos, realização e medição do produto) são gerenciados pela Empresa Luz e Força 
Santa Maria S/A , em consonância com os requisitos da NBR ISO 9001:2008. O Representante da 
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Direção é, em primeira instância, o responsável por esta gerência, porém ao longo da documentação 
são definidos responsáveis por gerir processos mais específicos. 
 
A identificação dos processos necessários ao Sistema de Gestão da Qualidade, bem como a 
determinação da seqüência e interação entre os mesmos, está demonstrada no Fluxograma da 
Interação dos Processos . 
 
As informações necessárias para suportar a operação e monitoramento destes processos são 
disponibilizadas diretamente através da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade e também 
por outros meios referenciados. 
 
Nota:  A disponibilidade de recursos é retratada no Capítulo VI deste Manual. 
 
As atividades de monitoramento, medição (onde aplicável) e análise destes processos estão definidas 
no Capítulo VIII. Este capítulo também dispõe sobre a implementação de ações necessárias para atingir 
os resultados planejados e a melhoria contínua. 
 
Os processos terceirizados que afetam a conformidade do produto em relação aos requisitos são 
controlados pelo Departamento de Engenharia, Departamento de Pessoal, Contabilidade, Segurança do 
Trabalho e Departamento de Aquisição. Os processos de Avaliações Psicológicas; Medicina do 
Trabalho; Treinamentos; Segurança Patrimonial; Limpeza de Faixas e Redes Elétricas; Construção 
Civil; Construção de Redes Elétricas; Topografia e Projetos de Redes Elétricas; Leitura de Medidores; 
Laboratório de Ensaio de Medidores - LECME estão indicados no fluxograma de processos. As 
empresas prestadoras de serviços são avaliadas e reavaliadas conforme sistemática estabelecida. A 
terceirização destes serviços não exime a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A da responsabilidade 
de estar conforme com todos os requisitos do cliente, estatutários e regulamentares.  
 
Seção 4.2 - REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 
 
4.2.1 - GENERALIDADES 
 
Os Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade são os meios definidos para armazenar ou 
transmitir informações e métodos de trabalho de maneira que possibilite o uso das mesmas na 
execução dos processos e atividades do SGQ, visando atingir os objetivos estabelecidos. 
 
Os documentos que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa Luz e Força Santa 
Maria S/A  são os seguintes: 
 
• Políticas  - intenções e diretrizes globais de uma organização, relativas à qualidade, formalmente 

expressas pela Alta Direção; 
• Objetivos  - aquilo que é buscado ou almejado, no que diz respeito à qualidade; 
• Manuais  - documento que especifica o Sistema de Gestão da Qualidade da empresa; 
• Procedimentos  - forma especificada de executar uma atividade ou um processo; 
• Registro e/ou Documentos de Dados -  documento que apresenta resultados obtidos ou fornece 

evidências de atividades realizadas. 
• Mapas de Processos -  conjunto de atividades inter-relacionadas ou em interação que transformam 

entradas em saídas. 
 
A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade teve a sua extensão definida em função do 
tamanho e tipo de nossa empresa, da complexidade e interação dos processos, bem como da 
competência do pessoal envolvido. 
 
4.2.2 - MANUAL DA QUALIDADE 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  elaborou e faz uso do Manual da Qualidade para especificar, 
definir e apresentar o Sistema de Gestão da Qualidade. O conteúdo do Manual da Qualidade, a partir 
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do Capitulo IV, segue a mesma estrutura da norma NBR ISO 9001:2008 . Os Capítulos I, II e III, são 
dedicados para a apresentação da empresa, objetivos, escopo e exclusões.  
 
Este Manual da Qualidade faz referência ou inclui: 
 
• ESCOPO do Sistema de Gestão da Qualidade com detalhes e justificativas para as exclusões (seção 

3.1); 
• Apresentação da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  – Histórico (seção 1.1); 
• A descrição da interação entre processos do Sistema de Gestão da Qualidade (anexo); 
• A estrutura da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade (seção 4.2); 
• Uma declaração documentada da Política da Qualidade (seção 5.3); 
• Responsabilidades e autoridades quanto à Qualidade (seção 5.5); e, 
• Procedimentos, Mapas de Processos e Manual de Tratamento de Reclamações, documentados e 

estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
4.2.3 - CONTROLE DE DOCUMENTOS 
 
Para controlar os documentos requeridos pelo Sistema de Gestão da Qualidade, a Empresa Luz e 
Força Santa Maria S/A  estabeleceu o seguinte procedimento PGQ 4.2-01 - Controle de Documentos 
de Origem Interna e Externa e Registros. 
 
Nota: Registros da Qualidade é um tipo especial de documento e por isto são controlados conforme o 
item 4.2.4 deste manual. 
 
Usa-se o MP 4.2-02 - Back Up  para preservação das informações geradas pelos programas. E ainda, 
foi criado o PGQ 4.2-02 - Administração do Acervo Documental  para auxiliar na gestão do acervo de 
documentos. 
 
4.2.4 - CONTROLE DE REGISTROS 
 
Os registros da qualidade representam os meios utilizados para conter os dados e informações 
referentes aos processos e atividades da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A . Os registros podem 
estar dispostos em meio diversos, tanto físicos como eletrônicos, e são mantidos para demonstrar 
conformidade com os requisitos estabelecidos e a eficácia operacional do Sistema de Gestão da 
Qualidade.  
 
Os registros da qualidade, estabelecidos ao longo da documentação do Sistema de Gestão da 
Qualidade são mantidos conforme definido no PGQ 4.2-01 - Controle de Documentos de Origem 
Interna e Externa e Registros .  
 
CAPÍTULO V - RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 
 
Seção 5.1 - COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO 
 
A Alta Direção da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  se compromete em desenvolver e 
implementar o Sistema de Gestão da Qualidade descrito neste manual, bem como em melhorar 
continuamente sua eficácia através: 
 
• Da comunicação aos nossos colaboradores (através de treinamento, cartazes, etc.) da importância 

do atendimento às exigências (requisitos) de nossos clientes, bem como aqueles estatutários e 
regulamentares; 

• Do estabelecimento de nossa Política da Qualidade e do desdobramento desta em Objetivos da 
Qualidade; 

• Da condução de análises críticas periódicas do Sistema de Gestão da Qualidade pela própria Alta 
Direção conforme Seção 5.6; 

• Da disponibilização de recursos necessários como definido no Capítulo VI deste manual. 
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Seção 5.2 - FOCO NO CLIENTE 
 
A Alta Direção da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  assegura que os requisitos de seus clientes 
são determinados através da execução das atividades relacionadas na Seção 7.2 deste Manual da 
Qualidade. 
 
O atendimento de tais necessidades e expectativas é assegurado com a aplicação das atividades 
descritas nos demais documentos do Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
O objetivo principal das atividades acima relacionadas é o de aumentar a satisfação do cliente. A 
medição desta satisfação é descrita na Seção 8.2. 
 
Seção 5.3 - POLÍTICA DA QUALIDADE 
 
A Alta Direção definiu a Política da Qualidade levando em consideração os propósitos da Empresa Luz 
e Força Santa Maria S/A  (metas, valores, anseios e visões de mercado) e o comprometimento em 
atender aos requisitos (exigências de cliente, aspectos regulamentados e legais) bem como em 
melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. Nossa Política consiste em: 
 
Melhorar continuamente os serviços de distribuição de energia elétrica, buscando a permanente 

satisfação dos consumidores; 
 

Garantir, aos órgãos reguladores e fiscalizadores, a confiabilidade dos Indicadores da Qualidade 
do fornecimento de energia elétrica, e a melhoria c ontínua dos processos de coleta, apuração e 

entrega desses indicadores. 
 

Aprovado  Data Revisão  Reaprovado  
Assessor de Diretoria 

Henrique Barbieri Coutinho 24/07/2007 00 02/01/2014 

 
A Política da Qualidade definida acima foi estruturada de maneira a possibilitar o estabelecimento e 
análise crítica dos Objetivos da Qualidade. 
Para garantir a compreensão da Política a Alta Direção a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  
realiza as seguintes atividades: 
 
• Divulgação junto a todos os seus colaboradores; 
• Treinamentos específicos; 
• Reunião de Análise Crítica do Sistema da Qualidade; e, 
• Quaisquer outros eventos que possam promover a compreensão da referida Política. 
 
Nas atividades de Análise Crítica do Sistema da Qualidade pela Direção definidas na Seção 5.6 são 
avaliadas as necessidades de mudança da Política da Qualidade em função de sua contínua 
adequação. 
 
 
Seção 5.4 - PLANEJAMENTO 
 
5.4.1 - OBJETIVOS DA QUALIDADE 
 
Os Objetivos da Qualidade foram estabelecidos de forma mensurável e consistente com a Política da 
Qualidade. 
 
Os Objetivos da Qualidade indicados no DD-SGQ-0004 - Mapa de Controle de Indicadores da 
Qualidade  está desdobrado para as funções e níveis dentro da organização.  Tais Objetivos e Metas 
ficam documentadas nas Atas de Reuniões de Análise Críticas do Sistema de Gestão da Qualidade. 
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5.4.2 - PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALID ADE 
 
Para alcançar os objetivos e metas definidas à empresa realiza seminários, palestras e treinamentos, 
mantêm recursos financeiros e tecnológicos a disposição dos colaboradores e através das reuniões de 
analise critica abre ações corretivas e preventivas para melhorar as metas não alcançadas. 
 
O Planejamento de nosso Sistema foi realizado de forma a referenciar os documentos criados com os 
requisitos da NBR ISO 9001:2008 . 
 
Tal planejamento foi desenvolvido para atender, entre outros, aos requisitos apresentados na Seção 4.1 
assim como aos Objetivos da Qualidade. 
 
As mudanças que forem necessárias ao Sistema de Gestão da Qualidade são planejadas e 
implementadas de forma controlada sem prejudicar a integridade do próprio sistema. 
 
Ao longo de nossa documentação do Sistema ficam definidas ferramentas para análise das 
necessidades, planejamento, implementação e verificação de modificações do Sistema de Gestão da 
Qualidade, principalmente aquelas relacionadas à melhoria da eficácia do referido Sistema. 
 
Seção 5.5 - RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICA ÇÃO. 
 
5.5.1 - RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 
 
As funções dentro da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A estão definidas no Organograma da 
Empresa  em anexo a este manual.  
 
As responsabilidades e autoridades da Alta Direção da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  são 
definidas a seguir: 
 
• Definir a Política e os Objetivos da Qualidade; 
• Analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade; 
• Nomear as pessoas para os cargos definidos no Organograma, incluindo o Representante da 

Direção (RD); 
• Aprovação da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
Demais responsabilidades e autoridades estão definidas ao longo da documentação do Sistema de 
Gestão da Qualidade na DF-SGQ-0010 - Definição de Função, e ainda, na seção 5.3 do Manual da 
Qualidade de Tratamento de Reclamações  que é parte integrante deste sistema de gestão. 
 
As Responsabilidades, Autoridades e suas Inter-relações são comunicadas verbalmente, no ato da 
contratação, realizado pelo departamento de recursos humanos.  
 
5.5.2 - REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 
 
A Diretoria designou os Senhores Edson Cláudio Nardi  e Fernando Pratti Tineli  como 
Representantes da Direção (RD), que independentes de outras atribuições, têm responsabilidade e 
autoridade para: 
 
• Assegurar que os processos do Sistema de Gestão da Qualidade estão estabelecidos, 

implementados e mantidos, de acordo com a NBR ISO 9001:2008 ; 
• Relatar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo necessidades para sua 

melhoria, à Alta Direção quando da reunião de Análise Crítica definida na Seção 5.6; 
• Representar a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  nos assuntos relacionados ao Sistema de 

Gestão da Qualidade, inclusive perante o Organismo de Certificação; 
• Promover a conscientização dos requisitos do cliente em todos os níveis da organização. 
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Nota:  a empresa designou dois representantes da direção porque a empresa abrange 11 municípios  
do estado do ES. 
 
5.5.3 - COMUNICAÇÃO INTERNA 
 
Os processos de comunicação dentro da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A variam de acordo 
com o tipo de informação que deva ser transmitida. Normalmente está comunicação é realizada através 
de reuniões, e-mails, palestra, quadros de aviso e treinamentos. 
 
A Alta Direção da empresa assegura que a comunicação relativa à eficácia do sistema ocorra através: 
 
• Da distribuição de cópias da ata da reunião de análise crítica aos cargos e funções relevantes da 

Empresa Luz e Força Santa Maria S/A ; e quando necessário; 
• Da transmissão informal aos demais colaboradores de informações sobre suas atividades; 
• Comunicação à organização sobre os resultados dos objetivos da qualidade. 

 
Seção 5.6 - ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 
 
5.6.1 - GENERALIDADES 
 
No intuito de assegurar a contínua adequação, suficiência e eficácia de nosso Sistema de Gestão da 
Qualidade o mesmo é analisado criticamente a cada três meses pela Alta Direção da Empresa Luz e 
Força Santa Maria S/A , avaliando as oportunidades para melhorias e necessidades de mudanças no 
referido sistema (incluindo a Política da Qualidade e os Objetivos da Qualidade).  
 
Nota:  O intervalo planejado pode ser alterado de forma a contemplar uma necessidade da organização, 
porém será respeitado o tempo máximo de três meses entre as análises. 
 
Cabe ressaltar que os resultados são registrados em ata de reunião. O MP 5.6-01 - Análise Crítica da 
Alta Direção  direciona como realizar as reuniões de análise crítica.  
 
5.6.2 - ENTRADAS PARA A ANÁLISE CRÍTICA 
 
A reunião de análise crítica usa como informações de entrada: 
• resultados de auditorias internas e externas, 
• realimentação de cliente (reclamações e satisfação), 
• desempenho de processo e conformidade de produto, 
• situação de ações preventivas e corretivas, 
• ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela direção, 
• mudanças que possam afetar o SGQ, e 
• recomendações para melhoria. 
 
5.6.3 - SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA 
 
Os resultados da análise crítica pela Diretoria são devidamente documentados nas atas de reuniões, e 
incluem decisões e ações relacionadas à: 
• melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos, 
• melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, e 
• necessidade de recursos. 
 
Nota:  Também serão levadas e consideração para efeito de entrada, aquelas contidas na seção 8.6 da 
NBR ISO 10002:2005. 
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CAPÍTULO VI - GESTÃO DE RECURSOS 
 
Seção 6.1 - PROVISÃO DE RECURSOS 
 
São disponibilizados recursos necessários para implementação e manutenção do nosso Sistema de 
Gestão da Qualidade buscando melhorar continuamente sua eficácia e aumentar a satisfação dos 
consumidores mediante o atendimento de seus requisitos.  
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  disponibiliza os recursos de acordo com as necessidades 
apresentadas nas Reuniões de Análise Crítica, além de Planos de Ação que possam vir a ser 
apresentados pelos Setores.  
 
Os procedimentos abaixo foram elaborados no intuito auxiliar os demais processos do sistema de 
gestão da qualidade, de forma promover a padronização das atividades da empresa e 
conseqüentemente melhoria continua e satisfação dos consumidores, segue: 
 
• PGQ 6.1-01 - Administração do Financeiro 
• PGQ 6.1-02 - Administração da Arrecadação 
• PGQ 6.1-03 - Secretariado 
• PGQ 6.1-04 - Administração dos Caixas 
• PGQ 6.1-05 - Administração da Contabilidade 
• PGQ 6.1-06 - Carga e Descarga do PDA 
• PGQ 6.1-07 - Baixa de Pagamento de Conta Energia 
• PGQ 6.1-08 - Faturamento de Conta de Energia 
• PGQ 6.1-09 - Integração Convênios e Bancos 
 
Seção 6.2 - RECURSOS HUMANOS 
 
6.2.1 - GENERALIDADES 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  assegura que seu pessoal possui adequada competência 
para as atividades que exercem, com base em educação, treinamento, habilidade e experiências 
apropriadas. Estas competências necessárias aos cargos e funções estão definidas no DF-SGQ-0010 - 
Definição de Função.  
 
6.2.2 - COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO 
 
Na Empresa Luz e Força Santa Maria S/A:  
 
Para cada cargo de sua estrutura estão definidas as competências necessárias conforme indicado no 
documento DF-SGQ-0010 - Definição de Função.  
 
A empresa usa ainda os MP 6.2-01 - Recrutamento e Seleção e MP 6.2-02 - Tr einamento  para ajudar 
na gestão do seu pessoal.   
 
Seção 6.3 - INFRAESTRUTURA 
 
A infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do produto, incluindo: 
edifício, espaço de trabalho, equipamentos de processo, hardware, software, serviços de apoio, entre 
outros, foi devidamente identificada e providenciada pela Diretoria da Empresa Luz e Força Santa 
Maria S/A  durante o desenvolvimento deste Sistema. Além disso, nas reuniões de Análise Crítica do 
sistema também são identificadas necessidades de infraestrutura. 
  
Os documentos abaixo estão relacionados à manutenção desta infraestrutura: 
 
• MP 6.3-01 - Manutenção de Frota 
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• MP 6.3-02 - Manutenção de Subestações 
• PGQ 6.3-01 - Controle de Frotas 
• MP 7.1-01 - Inspeção 
• MP 7.1-06 - Manutenção da Rede de Distribuição 
 
Seção 6.4 - AMBIENTE DE TRABALHO 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  dispõe de adequadas condições em seu ambiente de 
trabalho, possuindo instalações apropriadas para as suas atividades, mantendo-as limpas e 
organizadas. Além disso, nas reuniões de Análise Crítica do sistema também são levantadas 
necessidades de mudanças e melhorias neste ambiente de trabalho. 
 
CAPÍTULO VII - REALIZAÇÃO DO PRODUTO 
 
Seção 7.1 - PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 
 
Na Empresa  Luz e Força Santa Maria S/A  o planejamento da realização do produto é definida pelo 
seu departamento de Engenharia em conjunto com os Departamentos de Apoio envolvidos, estes 
departamentos recebem e repassam os requisitos acordados com os consumidores e outros 
necessários ao serviço ao Departamento de Engenharia.  De forma a garantir o planejamento da 
realização do produto foram criados os documentos que estão relacionados abaixo: 
 
• MP 7.1-02 - Parcelamento 
• MP 7.1-03 - Desligamento de Unidade Consumidora por  Outros Motivos 
• MP 7.1-04 - Leiturista 
• MP 7.1-05 - Atendimento de Ocorrência 
• MP 7.1-07 - Verificação de Tensão 
• MP 7.1-08 - Construção e Expansão da Rede de Distri buição 
• MP 7.1-09 - Distribuição de Energia Elétrica 
• MP 7.1-10 - Aumento ou Redução de Carga da Unidade Consumidora 
• MP 7.1-11 - Ligação Nova 
• MP 7.1-12 - Religação Normal da Unidade Consumidora  
• MP 7.1-13 - Religação Urgente da Unidade Consumidor a 
• MP 7.1-14 - Ressarcimento por Danos Elétricos 
• MP 7.1-15 - Serviços 
• MP 7.1-16 - Desligamento 
• MP 7.1-17 - Supervisão SE's 
• PGQ 7.1-01 - Ensaio de Transformadores 
 
Seção 7.2 - PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 
 
7.2.1 - DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO 
 
Na Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  os requisitos são determinados com base nas 
especificações dos consumidores, são considerados também aqueles relacionados ao prazo de 
entrega, requisitos não declarados pelo consumidor, porém necessários (onde conhecido), requisitos 
estatutários e regulamentares. Além disso, se for o caso, requisitos técnicos adicionais são 
determinados para a execução pelo departamento de Engenharia com base no pedido. Em caso de 
atendimento as prefeituras, loteadores, consumidores já universalizados, modificações de redes de 
interesse de terceiros as solicitações são encaminhadas para a empresa através de ofício, requerimento 
ou carta. 
 
7.2.2 - ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS  AO PRODUTO 
 
Antes de assumir o compromisso de fornecimento junto aos seus consumidores, como inclusão de 
pedidos de atendimento a serviços, a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A faz uma análise crítica 
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dos requisitos relacionados com o serviço que está sendo solicitado pelos consumidores. De forma 
assegurar que: os requisitos do serviço estão definidos, entendidos e acordados entre as partes, se a 
empresa tem capacidades para atender a esses requisitos e se eventuais divergências entre as 
especificações e expectativas dos consumidores e a proposta de atuação da empresa em cada 
circunstância estão resolvidas. E ainda, é disposto para os consumidores e serve como regulamento 
para atendimento da empresa uma Norma de Fornecimento de Energia Elétrica . Em caso de 
alteração dos requisitos pelos consumidores, os documentos vigentes são complementados e ajustados 
e o pessoal envolvido é comunicado sobre os requisitos alterados. 
 
7.2.3 - COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE 
 
Os meios eficazes identificados e implementados para comunicação com os consumidores na Empresa 
Luz e Força Santa Maria S/A  são: 
 
• Informações gerais sobre os serviços prestados: escritórios de atendimento, folder da empresa, 

telefone, site e conta de energia; 
• Consultas: telefone, fax ou e-mail; 
• Satisfação do cliente: como descreve o item 8.2.1 deste manual.  
• Reclamações: Conforme o MQ 0002 – Manual da Qualidade – Tratamento de Recl amações de 

Consumidores e PGQ 7.2-01 - Tratamento das Solicita ções de Ouvidoria.  
 
Nota:  A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  buscando aumentar a satisfação de seus 
consumidores, fidelidade e aprovação dos mesmos, e ainda, estar em conformidade com os artigos 156 
a 163 da Resolução Normativa nº 414, de 09 de Setembro de 2010 da Agência Nacional de Energia 
Elétrica, bem como melhorar a sua comunicação com o consumidor, implementou um processo de 
tratamento de reclamações conforme descrito MQ 0002 – Manual da Qualidade – Tratamento de 
Reclamações de Consumidores  em consonância com a ABNT NBR ISO 10002:2005, este processo 
foi implementado como um elemento do sistema de gestão da qualidade da organização certificado 
conforme a ABNT NBR ISO 9001:2008.  
 
Seção 7.3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO 
 
A empresa monitora o processo de engenharia conforme o MP 7.3-01 - Projeto e Desenvolvimento.  
 
Seção 7.4 AQUISIÇÃO 
 
7.4.1 - PROCESSO DE AQUISIÇÃO 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  assegura que o material ou serviço adquirido está conforme 
com os requisitos de aquisição. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao material e/ou 
serviço adquirido dependem do efeito destes na qualidade do serviço final prestado pela empresa. A 
empresa avalia e seleciona os fornecedores com base na capacidade deles para fornecer materiais ou 
serviços de acordo com os requisitos da empresa. Além disso, com base no histórico de fornecimento 
os fornecedores são reavaliados. Os registros das avaliações são mantidos. Os processos para controle 
e avaliação dos fornecedores estão apresentados no MP 7.4-01 - Aquisição, MP 7.4-04 - Verificação 
de Aquisição de Serviços de Fornecedores e MP 7.4-0 2 - Verificação de Aquisição de Materiais 
de Fornecedores. 
 
Nota:  a Santa Maria baseia-se no MP 7.4-03 - Aquisição de Energia Elétrica para Reve nda  para 
aquisição de energia elétrica para revenda, para esse tipo de aquisição, durante a vigência dos 
contratos e dos montantes contratados é realizado o acompanhamento das faturas de energia elétrica e 
demanda confrontando os valores faturados com os valores medidos, os montantes contratados e as 
regras de faturamento. 
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7.4.2 - INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO 
 
As informações de aquisição descrevendo claramente o material ou serviço a ser adquirido são 
documentadas nas Ordens de Compra  ou Contratos . 
 
Visando assegurar a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação 
ao fornecedor a Ordem de Compra ou Contrato é verificada pela diretoria (ver MP 7.4-01 - Aquisição ). 
  
7.4.3 - VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO 
 
O material que impacta a qualidade do serviço da empresa é verificado no recebimento para assegurar 
sua conformidade com as especificações definidas no documento de aquisição. 
 
A verificação dos materiais no recebimento é de acordo com o MP 7.4-02 - Verificação de Aquisição 
de Materiais de Fornecedores . Se houver falha do fornecedor em relação à qualidade ou pontualidade 
a ocorrência é lançada no histórico do fornecedor. 
 
Já os serviços contratados são monitorados por meio do MP 7.4-04 - Verificação de Aquisição de 
Serviços de Fornecedores. 
 
Caso a empresa necessite de visitar as instalações dos fornecedores uma comunicação formal é feita 
via e-mail. 
 
Seção 7.5 - PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
7.5.1 - CONTROLE DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  planeja e executa os serviços sob condições controladas, 
levando-se em conta: 
 

• Disponibilidade de informações que descrevem as características do serviço a ser realizado; 
• Uso de equipamento adequado; 
• Disponibilidade e uso dos equipamentos para monitoramento e medição; 
• Implementação de monitoramento e medição; 
• Implementação da liberação e entrega do serviço prestado. 

 
De forma garantir o controle na produção e prestação de serviço foram criados os processos que estão 
relacionados abaixo: 
 
• MP 7.5-01 - Pedido de Verificação de Tensão  
• MP 7.5-02 - Pedido de Transferência de Titularidade   
• MP 7.5-03 - Pedido de Serviços  
• MP 7.5-04 - Pedido de Ressarcimento por Danos Elétr icos  
• MP 7.5-05 - Pedido de Ligação Nova  
• MP 7.5-06 - Pedido de Ensaio  
• MP 7.5-07 - Pedido de Desligamento  
• MP 7.5-08 - Pedido de Aumento ou Redução de Carga d a Unidade Consumidora  
• MP 7.5-09 - Ordem de Religação Urgente da Unidade C onsumidora  
• MP 7.5-10 - Ordem de Religação Normal da Unidade Co nsumidora  
• MP 7.5-11 - Registro de Comunicação - Call Center  
• MP 7.5-13 - Solicitação de Atendimento de Energia E létrica e ou Modificação de Rede 
• MP 7.5-14 - Gestão de Armazenamento e Distribuição de Materiais 
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7.5.2 - VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNE CIMENTO DE SERVIÇO 
 
Explicação pela a exclusão do item dentro nosso sistema de gestão foi mencionado no item reservado 
às exclusões Seção 3.1. 
 
7.5.3 - IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
 
Todo serviço realizado pela Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  ao ser inserido no SISM – Sistema 
Integrado Santa Maria  recebe um número de atendimento passivo de monitoramento e identificação 
durante e após a realização do serviço.    
 
7.5.4 - PROPRIEDADE DO CLIENTE 
 
Toda propriedade do consumidor é vistoriada e utilizada de maneira adequada para evitar qualquer tipo 
de dano. Os medidores de energia são armazenados em local arejados e protegidos de danos e 
deterioração.  
 
Já a propriedade intelectual (os dados pessoais) é protegida em backup no servidor.  
 
Se qualquer propriedade do consumidor for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, o 
mesmo é informado ao cliente por meio de fax, e-mail ou visita in loco.  
 
7.5.5 - PRESERVAÇÃO DO PRODUTO 
 
Para preservar a conformidade dos materiais durante o processo interno os mesmos são identificados, 
manuseados, embalados, armazenados e protegidos conforme o MP 7.5-14 - Gestão de 
Armazenamento.   
 
Seção 7.6 - CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENT O E MEDIÇÃO 
 
Os equipamentos de medição utilizados pela Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  são devidamente 
identificados e cadastrados e a realização de sua calibração é feita por fornecedores qualificados para 
esse fim. Os processos MP 7.6-01 - Avaliação de Equipamento de Medição e M P 7.6-02 - 
Verificação de Voltímetros norteiam como é realizado o monitoramento dos equipamentos.  
 
O DD-SGQ-0011 - Programa Anual de Calibração  e MP 7.6-01 - Avaliação de Equipamento de 
Medição dão suporte a essa necessidade da empresa.   
 
Nota : Os medidores usados na incorporação do produto final da Empresa Luz e Força Santa Maria 
S/A são ensaiados por fornecedor de serviço conforme mencionado no item 4.1 deste manual.  
 
CAPÍTULO VIII - MEDIÇÃO, ANALISE E MELHORIA 
 
Seção 8.1 - GENERALIDADES 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  planeja e implementa os processos de monitoramento, 
medição, análise e melhoria incluindo a determinação dos métodos aplicáveis, entre outros, para: 
 
• Demonstrar a conformidade do serviço; 
• Assegurar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade; e 
• Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 
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Seção 8.2 - MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 
 
8.2.1 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE 
 
São levantadas informações relativas à percepção da satisfação dos consumidores com relação ao 
atendimento aos seus requisitos conforme o MP 8.2-02 - Satisfação de Consumidor. 
 
8.2.2 - AUDITORIA INTERNA 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  realiza auditorias internas a cada seis meses, para 
determinar se o SGQ esta conforme as disposições planejadas neste manual e nos documentos 
referenciados e com os requisitos da NBR ISO 9001:2008  e diretrizes da NBR ISO 10002:2005  e 
também, para determinar se o mesmo está mantido e implementado eficazmente. 
 
As Auditorias Internas atuam na identificação de oportunidades de melhoria na execução e 
gerenciamento das atividades, proporcionando a implementação de ações corretivas no Sistema de 
Gestão da Qualidade, visando sempre o alcance dos objetivos da qualidade, a garantia da qualidade 
dos serviços da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  e a conseqüente satisfação dos clientes. 
 
Os critérios de auditoria, escopo, freqüência e métodos são orientados pelo PGQ 8.2-01 - Auditoria 
Interna,  que também define as responsabilidades e os requisitos para planejamento, para execução de 
auditorias, para relatar os resultados, bem como para manutenção de registros.  
 
8.2.3 - MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS 
 
Os processos são monitorados e, quando necessário, medições são realizadas para demonstrar a 
capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não 
são alcançados, são efetuadas as correções e executadas ações corretivas, se apropriado. 
 
Os indicadores são controlados por meio do DD-SGQ-0004 - Mapa de Controle de Indicadores da 
Qualidade . Os resultados são analisados nas reuniões de análise crítica da alta direção.  
 
Também são considerados os resultados obtidos nas auditorias internas e externas monitoradas pelo 
Representante da Direção.  
 
8.2.4 - MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO 
 
Os serviços são monitorados pelos Encarregados dos Departamentos de Apoio e em especial pelo 
departamento de Engenharia de forma demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os 
resultados planejados.  
 
O MP 8.2-03 - Coleta de Dados e Apuração dos Indicado res da Qualidade Individuais e Coletivos , 
monitora como são coletados e apurados os Indicadores da Qualidade Individuais e Coletivos que 
devem ser disponibilizados para os Consumidores e ANEEL.  
 
 
Seção 8.3 - CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME 
 
Para assegurar que material não conforme e serviço não conforme sejam identificados e controlados 
evitando o seu uso não intencional à empresa criou o documento abaixo para ajudar no controle dos 
produtos não conforme registrados pela empresa.   
 
• PGQ 8.3-01 - Controle de Produto Não Conforme 
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Seção 8.4 - ANÁLISE DE DADOS 
 
Os dados e informações apropriadas são analisados periodicamente, para demonstrar e para introduzir 
melhorias na eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. As decisões relativas aos processos, 
serviços e melhorias são tomadas baseadas na análise de dados obtidos de medições e de informações 
coletadas, conforme definido nos demais itens deste manual.  
 
Seção 8.5 - MELHORIAS 
 
8.5.1 - MELHORIA CONTINUA 
 
A Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  busca continuamente melhorar a eficácia do Sistema de 
Gestão da Qualidade tomando como base a Política da Qualidade, os Objetivos da Qualidade, os 
resultados de auditorias internas e externas, a análise de dados e informações sobre os serviços, 
processos, clientes e fornecedores, as ações corretivas e preventivas, além dos resultados das análises 
críticas realizadas pela Direção. 
 
Os processos de melhoria contínua do SGQ são conduzidos pelas equipes responsáveis pelos 
processos e liderados pela Direção, sendo seus resultados avaliados nas análises críticas pela Direção. 
 
8.5.2 - AÇÃO CORRETIVA 
 
As não conformidades constituem resultados indesejados de um processo e são eliminadas com ações 
corretivas. Podem ser detectadas: internamente, através das auditorias internas da qualidade, 
indicadores da qualidade ou de modo espontâneo, ou poderão ser externas, através dos registros de 
reclamações dos clientes e auditorias. 
 
As não conformidades detectadas são tratadas corretivamente, atuando sobre as suas causas. A 
eliminação da não conformidade é feita pela área responsável pela sua ocorrência. As providências 
tomadas são registradas e acompanhadas pelo Representante da Direção para constatar se a ação 
corretiva implementada foi efetiva, ou seja, se permitiu a eliminação das causas da não conformidade. 
O PGQ 8.5-01 - Ação Corretiva e Preventiva norteia todas estas atividades para melhor aplicação das 
ações corretivas. 
 
8.5.3 - AÇÃO PREVENTIVA 
 
Qualquer ação que seja tomada antecipadamente para eliminar a possibilidade da ocorrência de uma 
não conformidade potencial é definida como uma ação preventiva. A ação preventiva pode ser indicada 
por qualquer área devendo ser devidamente planejada pelo seu responsável e aprovada pela Alta 
Direção, seguindo procedimento específico. As ações preventivas também podem ser provenientes da 
análise de dados e informações, conforme definido na Seção 8.4 deste manual. 
 
As ações preventivas são planejadas, definindo-se os passos para a sua implementação, prazos e 
responsáveis. A verificação dos resultados obtidos com as ações preventivas tomadas, ou seja, a 
verificação da eficácia destas ações é realizada pelo Representante da Direção.  
 
A implementação adequada dos procedimentos de execução das atividades do Sistema de Gestão da 
Qualidade da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A  é um meio eficaz para a prevenção de não 
conformidades. O PGQ 8.5-01 - Ação Corretiva e Preventiva norteia todas estas atividades para 
melhor aplicação das ações de melhorias. 
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9. LISTA DE ALTERAÇÕES  
 

N. º. Data Item Natureza  das alterações  
    

 


