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Da competência à J.E.1T. para proceder à inspecção
cientifica e técnica das instituições privadas onde
se estudem ou exerçam actividades nucleares

DECRETO-LEI N.° 48 56S DE 4/SET/68

Tornando-se indispensável assegurar a fiscaliza-
ção científica e técnica das instalações privadas onde
se estudem ou exerçam actividades nucleares, me-
diante serviços de inspeeção adequados.

Cumprindo a estes serviços verificar, não só
a eficiência das instalações em causa, como a pro-
tecção contra radiações das instalações e áreas adja-
centes, a sua segurança nuclear e o bom destino dos
materiais nelas utilizados e produzidos;

Devendo a mesma inspecção incidir sobre as ins-
talações, incluindo o seu pessoal e equipamento, e
sobre os materiais nelas entrados, em transforma-
ção e produzidos;

Sendo inerentes a essa inspecção conhecimentos
científicos e técnicos, altamente especializados e em
constante evolução, da competência da Junta de
Energia Nuclear;

Reconhecendo-se a conveniência de esclarecer e
completar as disposições do Decreto-Lei n.° 41995,
de 5 de Dezembro de 1958, relativas às atribuições
de inspecção da mesma Junta:

Usando da faculdade conferida pela 1.' parte
do n.° 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo
decreta e eu promulgo, para valer como lei, o se-
guinte:

Artigo 1.° — 1. Ficam sujeitas à inspecção da
Junta de Energia Nuclear as empresas que prece-



dam ao estudo ou ao exercício de actividades nuclea-
res, designadamente de:

a) Prospecção, reconhecimento e extracção de
minérios radioactivos e afins;

b) Importação, produção e exportação de con-
centrados do. substâncias radioactivas e afins;

c) Importação, fabrico e exportação de combus-
tíveis nucleares;

d} Construção, manutenção e condução de reae-
tores nucleares;

e) Tratamento e comércio de combustíveis irra-
diados;

/) Reciclagem de combustíveis recuperados;
g) Protecção contra radiações; ( *)

2. A inspecção, que terá caracter cientifico e
técnico, visa essencialmente a verificar:

a) A eficiência das instalações;
b) O conveniente destino dos materiais entrados

nas instalações e, bem assim, dos que se encontrem
em transformação ou tenham sido produzidos;

c) A protecção contra radiações das instalações
e das áreas adjacentes;

d) A segurança nuclear das mesmas instalações
e áreas.

Art. £.•• — 1 A inspecção a que se refere o pre-
í soiite diploma será exercida com caracter regular

por pessoa.s de comprovada competência em assun- ^^
tos de energia nuclear, a designar pelo Presidente { j
do Conselho, mediante proposta do presidente da

i Junta.
í 2. Os inspectores dependerão do presidente da
í Junta, por intermédio dos directores-gerais respec-
; tivos.
] 3. A remuneração dos inspectcres será fixada
] pelo Presidente do Conselho, também sobre proposta
,• do presidente da Junta, ficando sujeita ao regime
I previsto nos §§ 1.°, 2.° e 3.° do artigo 7.° do Decre-
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to-Lei n.° 10 833, de 29 de Outubro de 1956. com
as alterações constantes dos n.°" 4 e 5 seguintes.

4. O seu processamento far-se-á na Direcção
dos Serviços Centrais da Junta de Energia Nuclear,
em conta de dotação global inscrita no respectivo
orçamento.

5. As entregas das empresas a que se refere
o § 3." do referido artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 40 833
são consideradas receita da Junta de Energia Nu-
clear, nos termos do artigo 11." do Decreto-Lei
n.° 41 905, de S de Dezembro de 1958.

Alt. 3." As empi-esas sujeitas à disciplina deste
diploma são obrigadas a facultar aos inspectores
a prática dcs actos necessários ao bom desempenho
das suas funções, designadamente no que respeita:

o) Ãs instalações e respectivo pessoal c equipa-
mento;

6) Aos materiais entrados, em transformação e
produzidos e aos documentos relativos às respecti-
vas origens, entradas, saídas e destinos;

c) A quaisquer fases das operações de funcio-
namento ou laboração;

d) Ã observância das normas estabelecidas con-
tra radiações e de segurança nuclear.

Art. 4.° — 1. Os inspectores comunicarão supe-
riormente todas as irregularidades ou deficiências
que verificarem no exercício das suas funções.

2. O presidente da Junta podará notificar as
empresas para corrigir as irregularidades ou suprir
as deficiências existentes .determinando as providên-
cias a adoptar e fixando prazos para esse efeito.

3. No caso de uma empresa não cumprir a no-
tificação a que se refere o número anterior, o pre-
sidente da Junta proporá ao Presidente do Conse-
lho as medidas mais convenientes para o caso, que
poderão ir desde a suspensão das actividades a que
respeitem as irregularidades ou deficiências até ao
seu cancelamento definitivo.



4. Os inspectores podem, em caso de perigo
grave ou de especial urgência, ordenar a imediata
suspensão de quaisquer actividades, submetendo a
sua decisão a confirmação do Presidente do Con-
selho, por intermédio e com os pareceres do presi-
dente da Junta e dos respectivos directores-gerais.

Art 5.° O presente decreto-lei entra em vigor
em 1 de Janeiro de 1969.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 4 ds Setembro
de 1988.
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