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2206 - Política Nuclear
Programa

Ação Orçamentária
20UW - Segurança Nuclear, Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas

Unidade de medida: unidadeInstalação controladaProduto:

Momento da ação: Lei+Créditos

Programa: 2206 - Política Nuclear

Tipo de ação:

Base legal:

Atividade

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

Instalações Nucleares e Radioativas.

Direta;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear

125 - Normatização e FiscalizaçãoSubFunção:

19 - Ciência e TecnologiaFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

24204 - Comissão Nacional de Energia NuclearUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Regulação, licenciamento, controle e fiscalização de todas as atividades que envolvam material nuclear e radiações ionizantes no País, incluindo as
instalações, os procedimentos, os materiais, os equipamentos e o pessoal relacionado com essas atividades. Além da normalização, baseada na
experiência nacional e internacional, diversos atos, dependendo do nível de complexidade da instalação, são emitidos: aprovação de local; licença de
construção; autorização para a utilização de material nuclear; autorização para a operação inicial; autorização para operação permanente; pareceres
técnicos; inspeções; auditorias periódicas e eventuais e licenciamento de operadores e supervisores de proteção radiológica. Implementação de ações
que visem assegurar o cumprimento dos acordos internacionais assumidos pelo Brasil na área de salvaguardas: Aplicação de critérios e procedimentos
para a contabilidade e controle de material nuclear conforme estabelecido na Norma Nacional de Controle de Materiais Nucleares; verificação física
independente dos inventários de materiais nucleares existentes em todas as instalações nucleares em território nacional, por meio de inspeções e
auditorias; assessoria técnica às autoridades brasileiras nas fases de negociação e/ou implementação de Acordos Internacionais de Salvaguardas.
Garantir aplicação da tecnologia e do uso dos materiais nucleares para fins exclusivamente pacíficos e devidamente autorizados em todas as atividades
nucleares executadas no país, em cumprimento às normas nacionais e acordos internacionais assumidos pelo Brasil; garantir que as instalações que
utilizam materiais nucleares e radioativos operem de acordo com a norma nacional de proteção física que estabelece mecanismos contra atos de roubo,
furto, sabotagem e atos terroristas; coordenar as atividades de detecção, identificação e registro de tráfico não autorizado de materiais nucleares e
radioativos e de bens sensíveis em todo o território nacional; análise, aprovação e avaliação permanente de Planos de Proteção Física de instalações
nucleares e radioativas conforme estabelecido na Norma Nacional de Proteção Física; interação com diversos órgãos governamentais para detecção,
identificação e registro de tráfico não autorizado de materiais nucleares e radioativos e de bens sensíveis. Representação da CNEN a nível nacional,
regional e internacional nos assuntos relativos a segurança, controle, proteção física e regulação do setor nuclear no país.

Realizar os processos de licenciamento de controle e autorizações em diversos níveis, baseados em normas e regulamentos de segurança nuclear, de
proteção física, de controle de material nuclear e de proteção radiológica, incluindo auditorias in loco, inspeções, análise de documentação e cálculos

PLOAOrigem:

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:

Usuários de instalações médicas, industriais e de pesquisa, trabalhadores que lidam com estas radiações e sociedade em geral.

Especificação do Produto:
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independentes para garantir a conformidade com as informações prestadas. Autorizar operadores e principais responsáveis, bem como conduzir os
processos de certificação da qualificação em proteção radiológica de profissionais; realizar o controle do comércio de minérios de interesse para a
energia nuclear, como lítio, zircônio, berílio e nióbio e dos minérios que contenham urânio e tório associados, visando à manutenção das reservas
estratégicas do País; regulamentar e controlar as atividades de gerência de rejeitos radioativos no País, incluindo seu tratamento, imobilização e
armazenamento; executar as atividades relacionadas à avaliação de segurança e emitir autorizações para o transporte de materiais radioativos; negociar
com a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA e a Agência Brasileiro - Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares – ABACC, e
implementar os procedimentos de salvaguardas que garantam o cumprimento dos acordos internacionais assinados pelo Brasil nesta área.
Participação social: Não

Plano Orçamentário
0000 - Segurança Nuclear, Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas - Despesas Diversas
Caracterização
Unidade Medida Produto

Plano Orçamentário
0001 - Licenciamento, Inspeção e Controle de Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos
Caracterização
Garantia do uso seguro da energia nuclear e das radiações ionizantes, visando proteger os trabalhadores e o público em geral, bem como preservação do
meio ambiente. Para isso é necessário a regulação, licenciamento, controle e fiscalização de todas as atividades que envolvam radiações ionizantes no
País, incluindo as instalações, os procedimentos, os materiais, os equipamentos e o pessoal relacionado com essas atividades. Além da normalização,
baseada na experiência nacional e internacional, diversos atos, dependendo do nível de complexidade da instalação, são emitidos: aprovação de local;
licença de construção; autorização para a operação inicial; autorização para operação permanente; inspeções e auditorias periódicas e eventuais e
licenciamento de operadores e supervisores de proteção radiológica. Formação de pessoal especializado na área de proteção radiológica, dosimetria e
metrologia das radiações ionizantes, por meio da realização de cursos regulares e treinamentos eventuais. Análise, aprovação e avaliação permanente de
Planos de Proteção Física de instalações nucleares e radioativas conforme estabelecido na Norma Nacional de Proteção Física. Interação com diversos
órgãos governamentais para detecção, identificação e registro de tráfico não autorizado de materiais nucleares e radioativos e de bens sensíveis, bem
como, representar a CNEN a nível regional, nacional e internacional nos assuntos nos assuntos relativos a proteção física.
Unidade Medida unidade Produto Instalação controlada

Plano Orçamentário
0002 - Controle de Material Nuclear
Caracterização
Garantia da aplicação da tecnologia e do uso dos materiais nucleares para fins exclusivamente pacíficos e devidamente autorizados em todas as atividades
nucleares executadas no país, em cumprimentos as normas nacionais e acordos internacionais assumidos pelo Brasil. Garantia de que as instalações que
utilizam materiais nucleares e radioativos operam de acordo com a norma nacional de proteção física, que estabelece mecanismos contra atos de roubo,
furto, sabotagem e atos terroristas. Coordenação das atividades de detecção, identificação e registro de tráfico não autorizado de materiais nucleares e
radioativos e de bens sensíveis em todo o território nacional.

Salvaguardas - Aplicação de critérios e procedimentos para a contabilidade e controle de material nuclear conforme estabelecido na Norma Nacional de
Controle de Materiais Nucleares. Verificação física independente dos inventários de materiais nucleares, existentes em todas as instalações nucleares em
território nacional, através de inspeções e auditorias. Assessoria técnica às autoridades brasileiras nas fases de negociação e/ou implementação de
Acordos Internacionais de Salvaguardas.
Unidade Medida unidade Produto Instalação controlada

Plano Orçamentário
0003 - Funcionamento das Áreas de Suporte Técnico às Atividades de Regulação e Fiscalização de Instalações Radiativas e Nucleares
Caracterização
Prover o suporte operacional às áreas técnicas relacionadas às atividades de regulação e fiscalização de instalações radiativas e nucleares, de proteção
radiológica e de metrologia das radiações ionizantes, por meio da manutenção da infraestrutura das instalações laboratoriais, oficinas de apoio e de
equipamentos, além de insumos e componentes dedicados ao funcionamento destas instalações.
Unidade Medida unidade Produto Análise realizada

Plano Orçamentário
0004 - Monitoramento em Situações de Emergência
Caracterização
A atuação da CNEN na área de preparação e resposta a emergências radiológicas e nucleares visa o pronto atendimento aos acionamentos referentes a
situações reais ou potenciais de emergência radiológica ou nuclear, originados em qualquer localidade no País.
Para sua atuação na segurança nuclear de grandes eventos, a CNEN desenvolve protocolos conjuntos de atuação com as áreas de segurança pública e de
defesa. Além disso, oferece treinamento operacional em segurança nuclear e radiológica para organizações como: Defesa Civil; Corpo de Bombeiros;
Polícia Federal; e Forças Armadas. Durante o período do evento a CNEN atua nas ações de varredura, controle de acesso aos principais locais do evento e
mantem uma equipe de especialistas de prontidão para responder eventuais ocorrências envolvendo material nuclear ou radioativo.
Unidade Medida unidade Produto Evento acompanhado
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Plano Orçamentário
RO00 - Segurança Nuclear, Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas - Despesas Diversas - Regra de Ouro
Caracterização
Plano Orçamentário padrão.
Unidade Medida unidade Produto Instalação controlada

Plano Orçamentário
RO03 - Funcionamento das Áreas de Suporte Técnico às Atividades de Regulação e Fiscalização de Instalações Radiativas e Nucleares - Regra de Ouro
Caracterização
Prover o suporte operacional às áreas técnicas relacionadas às atividades de regulação e fiscalização de instalações radiativas e nucleares, de proteção
radiológica e de metrologia das radiações ionizantes, por meio da manutenção da infraestrutura das instalações laboratoriais, oficinas de apoio e de
equipamentos, além de insumos e componentes dedicados ao funcionamento destas instalações.
Unidade Medida unidade Produto Análise realizada

Localizador 0001 - Nacional
Custo Total Total Físico Início do Localizador Término do Localizador
Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -
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