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2020

2206 - Política Nuclear
Programa

Ação Orçamentária
13CM - Implantação do Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Nível - RBMN

Unidade de medida: percentual de
execução física Tot. Fis: 100.00 Tot. Fin: 120.000.000Empreendimento implantadoProduto:

Momento da ação: Lei+Créditos

Programa: 2206 - Política Nuclear

Tipo de ação:

Base legal:

Projeto

Lei nº 4.118 de 27/08/62 que dispõe sobre a criação da CNEN e Lei nº 7.781 de 27/06/89 que dá nova redação.
Art. 13 da Lei 10.308 de 20 de novembro de 2001 estabelece que cabe à CNEN a administração e a operação de depósitos intermediários e finais, e seu
Art. 2º especifica que a União, através da CNEN, é responsável pelo destino final dos rejeitos radioativos produzidos em território nacional

Repositório de sub-superfície modular com centro de informação, laboratórios ambiental e de radioproteção, estação de verificação de embalados e de
re-embalagem, usina de argamassa e prédio de administração.

Direta;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear

572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubFunção:

19 - Ciência e TecnologiaFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

24204 - Comissão Nacional de Energia NuclearUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Implantação de um repositório de rejeitos de baixo e médio nível que visa a armazenagem de rejeitos provenientes principalmente da operação de
centrais nucleares no Brasil e também das atividades da indústria, medicina e pesquisa, que serão tratados e embalados de acordo com as normas de
segurança, sendo que após o preenchimento de cada módulo de armazenamento, o mesmo será fechado e selado, monitorado e acompanhado durante o
tempo necessário para o decaimento radioativo dos rejeitos ali armazenados até os níveis de liberação irrestrita aceita pelas normas da CNEN.

A implantação do repositório consiste de várias etapas: Seleção de local; Licenciamento; Projeto Conceitual e Básico; Projeto Executivo; Construção e
Comissionamento.
A ação será implementada principalmente por meio de contratações de serviços de engenharia no país para as etapas de projeto, construção, fabricação
e montagem, bem como de serviços técnicos especializados. A equipe técnica da CNEN atuará na elaboração de estudos e nas atividades relacionadas à
seleção de local, aos processos de licenciamento nuclear e ambiental, e no gerenciamento e fiscalização dos contratos firmados.

Pode compreender também ações preparatórias, estudos, projetos e serviços necessários à implantação do repositório, como: serviços de sondagem,
levantamento das condições meteorológicas, detalhamento da flora e fauna existente, levantamento radiológico residual, entre outros.

PLOAOrigem:

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:

Instalações nucleares e radioativas que operam no país.

Especificação do Produto:

Participação social: Não

01/01/2012 25/02/2023Término da Ação:Início da Ação:
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Plano Orçamentário
0000 - Implantação do Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Nível - RBMN - Despesas Diversas
Caracterização
Unidade Medida Produto

Plano Orçamentário
RO00 - Implantação do Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Nível - RBMN - Regra de Ouro
Caracterização
Plano Orçamentário padrão.
Unidade Medida percentual de execução Produto Empreendimento implantado

Localizador 0001 - Nacional
Custo Total
120.000.000

Total Físico
100

Início do Localizador
01/01/2012

Término do Localizador
25/02/2023

Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -
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